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Studieretning - Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten   
 

1.0 Innledning 
Studiet i Avansert klinisk sykepleie (AKS) gir sykepleiere en klinisk spesialisering og faglig 
videreutvikling for å kunne imøtekomme behovet til store brukergrupper med komplekse 
sykdomstilstander og sammensatte behov. Det være seg pasienter i alle aldre, med både akutte, 
kortvarige og kroniske eller progredierende sykdomstilstander - som demens, kronisk obstruktiv 
lungelidelse (KOLS), diabetes, kreft, hjerte- karsykdommer, hjerneslag, amyotrofisk lateralsclerose 
(ALS), psykiske lidelser samt rus-relaterte helseutfordringer og sykdommer.  
 
Studiets hovedfokus er rettet mot utvikling av  
 
Studiet er utarbeidet etter modell av «Advanced Practice Nurse» (APN) eller det en også kaller 
«Nurse practitioner» (NP), og er i tråd med anbefalinger gitt i stortingsmeldingen om Fremtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld. St. 26 (2014-2015)) for å imøtekomme behovet til 
store brukergrupper med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov i kommune-
helsetjenesten. Studiet er videreutviklet i tråd med evalueringer fra studenter, inspirasjon og 
samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner og Forskrift om nasjonal retningslinje for 
masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie, som ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 
16.01.2020.   
 
Advanced Practice Nurse (APN) eller Nurse practitioner (NP) ble utviklet i USA på seksti-tallet og 
videreutviklet i land som Canada, England, Australia, Nederland og Sveits m.fl, for å bedre 
helsetjenestetilbudet til store brukergrupper i primærhelsetjenesten. APN eller NP defineres som «en 
autorisert sykepleier, som har tilegnet seg kunnskap på ekspertnivå, ferdigheter i beslutningstaking, 
samt klinisk kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og/eller 
autorisasjonskrav i det aktuelle land» (The International Council of Nurses, 2008). 
 

1.1 Målgruppe og opptakskrav 

 

1.2 Sluttkompetanse og forventet læringsutbytte 

Etter endt utdanning forventes en reflektert sykepleier med høy yrkesetisk standard og avansert 
klinisk kompetanse som kan legge til rette for, og bidra til individuelt tilpassede helsetjenester, 
smidige pasientforløp, helsehjelp på riktig nivå samt økt pasientsikkerhet. For at helsetilbudet skal 
fungere godt, vektlegges involvering og medvirkning av pasient/bruker og pårørende.  
 
Tabell 1: Beskrivelse av sluttkompetanse for Master del I -Avansert klinisk sykepleie i kommune- og   
                spesialisthelsetjenesten 

Emner Kunnskap Ferdighet Generell kompetanse 

AKS 700  
Avansert klinisk 
sykepleie - kunnskaps-
grunnlag i et 
sykepleie- og 

Har avansert kunnskap 
om avansert klinisk 
sykepleie - rolle, 
funksjon- og ansvars-
områder, verdier, lover 
og rettigheter, samt 

Kan analysere faglige 
problemstillinger med 
utgangspunkt i fagområdets 
kunnskapsgrunnlag, historie, 
tradisjon og rolle i 
samfunnet 

Kan kommunisere faglige 
problemstillinger med 
andre faggrupper om 
helselogistiske løsninger 
som bidrar til helhetlige 
pasientforløp, forsvarlige 
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samfunnsvitenskapelig 
perspektiv   

fagets vitenskaps-
filosofiske og teoretiske 
kunnskapsgrunnlag 

 og kvalitative gode 
helsetjenester 
 

AKS 701  
Sykdomslære 

Har avansert kunnskap 
om anatomi, fysiologi, 
patofysiologi og 
mikrobiologi i forhold til 
de vanligste sykdommer 
og helseplager en møter 
hos pasienter/brukere i 
kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

Kan analysere og kritisk 
vurdere tegn og symptomer 
på endringer i pasientens 
helsetilstand, og kan på 
selvstendig grunnlag 
vurdere, beslutte og 
iverksette relevante 
sykepleieintervensjoner  

Kan anvende sine 
kunnskaper og ferdigheter 
som kreves til yrkesrollen, 
og beslutte og 
gjennomføre sykepleie- 
intervensjoner, samt 
samarbeide med andre 
faggrupper og følge opp 
etter at diagnostikk og 
behandling er fastsatt  

AKS 702  
Farmakologi 

Har avansert kunnskap 
om farmakologi, 
legemiddelbehandling, 
legemiddelhåndtering, 
bivirkninger, 
interaksjoner og 
systematisk 
legemiddelgjennomgang  

Kan analysere og vurdere 
spesielle behov hos 
pasienter med sammensatte 
sykdommer og polyfarmasi, 
samt konsekvenser for 
medikamentvalg og dosering 

Kan kommuniser om 
etiske og juridiske aspekt 
ved legemiddelhåndtering 
og medikamentell 
behandling ut i fra 
pasientens behov og 
helsetilstand 
 

AKS 703  
Systematisk klinisk 
undersøkelse og 
helsevurdering 

Har avansert kunnskap 
om systematiske 
vurderinger og 
tolkninger av 
helseopplysninger for å 
kunne bedømme 
behovet for helsehjelp 

Kan innhente helse-historie, 
og gjennomføre en 
selvstendig systematisk 
klinisk undersøkelse, 
beslutte og planlegge 
behandling, oppfølging og 
rehabilitering innen rammen 
av det som forventes av 
yrkesrollen 

Kan analysere egne 
kunnskaper og ferdigheter 
i vurdering og bedømming 
av pasientens 
helsetilstand, og kunne 
innhente spesialisert 
kunnskap fra relevante 
fagområder for å ivareta 
pasientsikkerheten  

AKS 704 * 
Komplekse sykdoms-
tilstander og 
sammensatte behov                         
-Helsefremming, 
forebygging, 
rehabilitering og 
pasientforløp 
+ Klinisk praksis 

Har avansert kunnskap 
om hvordan 
livssituasjon, livsstil og 
sosioøkonomiske 
forhold, samt språklig 
og kulturell bakgrunn 
påvirker helse, sykdom, 
behandling og mestring  

Kan analysere pasienters 
levevaner, ressurser, 
mestringsevne og sosial 
situasjon i lys av bl.a deres 
språklige og kulturelle 
bakgrunn, og iverksette 
tiltak for å kunne fremme 
helse og forebygge eller 
begrense helsesvikt  

Kan anvende kunnskaps-
baserte og helse-
pedagogiske metoder for å 
undervise og veilede 
pasient/bruker/ 
pårørende, tilpasset deres 
helsekompetanse, som 
fremmer funksjon, 
mestring og livskvalitet 

AKS 705  
Komplekse sykdoms-
tilstander og 
sammensatte behov -
Akutte, ustabile og 
uavklarte situasjoner 
+ klinisk praksis 

Har avansert kunnskap 
om de vanligste akutte 
og kroniske sykdommer 
og helseproblemer en 
møter hos 
pasienter/brukere i 
kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

Kan analysere sammensatte 

og komplekse pasient-
situasjoner for å kunne 
planlegge og gjennomføre 
helhetlig sykepleie, sikre 
nødvendig helsehjelp og 
foreslå oppfølgingstiltak i 
samarbeid med 
pasient/bruker/pårørende  

Kan kommunisere om 
faglige og etiske problem-
stillinger relatert til pleie, 
omsorg og behandling av 
pasienter/brukere i akutte, 
ustabile og uavklarte faser 
for å iverksette det til 
enhver tid beste 
handlingsalternativet  

AKS 706 
Kunnskapsbasert 
fagutvikling, 
tjenesteforbedring og 
innovasjon 

Har avansert kunnskap 
om prinsipper for 
kunnskapsbasert 
fagutvikling, samt 
metoder for systematisk 
innhenting, vurdering og 
implementering av ny 
kunnskap   

Kan anvende sine 
kunnskaper og ferdigheter 
for å gjennomføre og 
begrunne faglig forsvarlige 
prioriteringer av helsehjelp i 
lys av nytte, tilgjengelige 
ressurser og alvorlighet samt 
ta hensyn til helse-
økonomiske vurderinger   

Kan analysere og delta i 
relevant innovasjons- og 
forskningsarbeid for å 
forbedre helse- og 
omsorgstjenestetilbudet 
generelt og sykepleie-
tilbudet spesielt, i 
kommunale helse- og 
omsorgstjenester   
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1.3 Studiets relevans for arbeidslivet 

Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen kommune- og spesialisthelsetjenesten, som sykehjem, 
hjemmetjeneste, akutte døgnenheter (KAD-avdelinger), poliklinikker, akuttmottak.  

1.4 Fagansvarlig  

Fagansvarlig master del I: Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten   
Førsteamanuensis Signe Gunn Julnes, e-post: signe.julnes@himolde.no 
 
Førsteamanuensis Aud Orøy, e-post: aud.oroy@himolde.no 
Førsteamanuensis: Garrett Chan: gchanrn@gmail.com 

2.0 Studiets oppbygging og organisering 

2.1 Studiets innpass i masterstudiet i helse- og sosialfag 

Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (MaHS del I) er en av fire 
studieretninger i en mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper 
(MaHS).  
 
Studiet er organisert som et deltidsstudium over to år og inngår som første del i en mastergrad i 
helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper. En kan søke seg direkte inn på 
ovennevnte mastergrad (MaHS), eller en kan søke innpass på MaHS II etter å ha gjennomført MaHS 
del I.  

2.2 Studiets organisering (revidert 2020) 

Avansert klinisk sykepleie er bygd opp som et helhetlig studium, med undervisning og kliniske studier 
i ukesamlinger, og faste refleksjonsgrupper som møtes jevnlig. Studiet er på 75,0 studiepoeng og er 
inndelt i 7 emner: 
  

mailto:aud.oroy@himolde.no
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Tabell 1: Studiets ulike emner, med studiepoeng og kompetanseområder jfr. Forskrift om nasjonal                  
retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie 

Modul Emnekode Emnets navn Stp. S1 
H 

S2 
V 

S3 
H 

S4 
V 

Kompetanse- 
områder A-D  
§ 4-15  

Modul A 
 

AKS 700 Avansert klinisk sykepleie 
-Kunnskapsgrunnlag i et 
sykepleie- og samfunns-
vitenskapelig perspektiv 

10 10  
 

      
C  §10-12 

Modul A AKS 701 Sykdomslære  10 10    A § 4-5 

Modul A AKS 702 Farmakologi  10  10   A § 4-5 

Modul C AKS 703 Systematisk klinisk 
undersøkelse og 
helsevurdering 

10  10   A § 4-5  
B § 7-9 

Modul C 
  

AKS 704* Komplekse sykdoms-
tilstander og sammensatte 
behov: Helsefremming, 
forebygging, rehabilitering 
og pasientforløp  
+ kliniske studier 6 uker  

15   15  A § 4-5+6 
B § 7-9 
C §10-12 
 

Modul C AKS 705 Komplekse sykdoms-
tilstander og sammensatte 
behov: Akutte, ustabile og 
uavklarte situasjoner + 
kliniske studier 6 uker  

15    15 A § 4-5+6 
B § 7-9 
C §10-12 
 

Modul C AKS 706 Kunnskapsbasert 
fagutvikling, tjeneste-
forbedring og innovasjon 

 5    5 D § 13-15 
C § 10-12 

Totalt antall studiepoeng 75 20 20 15 20  

 

Ovennevnte studiepoengene er fordelt etter anbefalinger gitt i Nasjonalt fagråd for sykepleie 

(november 2018):  

• Modul A: Medisinsk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig grunnlag - 25 stp. 

• Modul B: Vitenskapelige tenkning og metoder - 15 stp. (Master del II) 

• Modul C: Avansert klinisk allmennsykepleie - 50 stp. 

• Modul D: Masteroppgaven - 30 stp. (Master del II) 

 

I og med at dette ikke er et helhetlig mastergradsstudium, er modul B – vitenskapelig tenkning og 
metoder og modul D – masteroppgaven, utelatt fra studieprogrammet. En kan søke innpass i  
Avdeling HS’ masterprogram MaHS II for å ta en mastergrad (se pkt. 2.1).  
 

2.3 Læringsstrategier 

Studiet har varierte undervisningsformer, og anvender både forelesninger, studentaktive metoder og 
selvstudie, avhengig av læringsutbyttene i det enkelte emne. Det legges opp til en læringsstrategi 
som vektlegger aktiv bearbeidelse av kunnskap og ferdigheter med tilbakemeldinger underveis i 
prosessen. Studentene får øve på å gi og motta tilbakemeldinger, og lære seg en analytisk holdning 
ved å jobbe med case som beskriver situasjoner de enten har møtt i praksis, kan møte i praksis eller 
ved å reflektere over erfaringer fra simulerte situasjoner.  
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Eksempel på læringsaktiviteter er forelesninger, seminarer med bruk av case, simulering, 
refleksjonsgrupper, litteratursøk og kritisk vurdering av vitenskapelige artikler, seminarer med 
opponent og respondentskap og klinisk praksis.  
 

2.3.1 Forelesninger 
Forelesninger er velegnet som undervisningsmetode i enkelte emner, og anvendes både som rene 
forelesninger og som ressursforelesninger. Rene forelesninger benyttes i hovedsak til å klargjøre 
avansert teori som eksempelvis er grunnleggende for å forstå ulike sykdomstilstander og synliggjøre 
sammenhenger i et symptombilde for å kunne gjøre riktige vurderinger, diagnostiseringer og 
iverksette riktige tiltak. Ressursforelesninger anvendes når en har til hensikt å introdusere 
studentene for en tematikk de skal jobbe med i grupper eller som enkeltpersoner. Alternativt kan en 
bruke det som oppsummering av et tema studentene har jobbet med, for å synliggjøre bruk av teori.  

 

2.3.2 Seminarer med bruk av case 
Seminarer med bruk av case er en velegnet metode når en skal utvikle en analytisk tilnærming og 
sikre dybdelæring. Case kan være konstruerte eller hentet fra klinisk praksis, og analyseres ut i fra 
ulike perspektiver for å sikre dybde og bredde i forhold til en bestemt type problematikk. 
Symptomkombinasjoner og kompleksitet i casene tilpasses undervisningstemaet, for å sikre 
integrering av teori. Bruk av Case tenkes brukt i både AKS 701-702 som omhandler sykdomslære og 
farmakologi. Case tenkes også brukt som introduksjon til enkeltemner i AKS 704 og 705, som 
omhandler avansert klinisk sykepleie til pasienter med komplekse sykdomstilstander og sammensatte 
behov, med fokus på henholdsvis helsefremming, forebygging og rehabilitering, samt pasienter i 
akutte, ustabile og uavklarte situasjoner.  
 

2.3.3 Simulering, ferdighetstrening og kritisk refleksjon 
Studiet har til sammen 6 uker med ferdighetstrening, simulering og kritisk refleksjon à 40 t per uke. 
Dette utgjør 240 timer (9 stp.), er i samsvar med Forskrift om nasjonal retningslinje for 
masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Timene er fordelt på de ulike teoriukene. 
Simulering omfatter ferdighetstrening og fullskalasimulering, og er en teoretisk og praktisk 
forberedelse til de utfordringer studentene møter i klinisk praksis. Det er krav om at studentene 
møter forberedt til denne undervisningsformen. 
  
Ferdighetstreningen omhandler både kommunikasjon og samhandling, og utvikling av kliniske 
ferdigheter. Det legges til rette for at studentene skal oppøve ferdigheter i personsentrert tilnærming 
i kommunikasjon og samhandling med pasient- og pårørende i ulike situasjoner – eksempelvis opptak 
av helse-historie, gjennomføre motiverende intervju, forberedende samtaler og formidling av dårlige 
nyheter, i tillegg til informasjon-, veiledning og opplæring, samt tverrfaglig samarbeid. 
Ferdighetstreningen omfatter også top-til-tå undersøkelse, og systematisk kartlegging og helhetlig 
vurdering av pasientens helsetilstand, lage planer for oppfølging, samt øve ferdigheter i forhold til 
ulike prosedyrer eller bruk av medisinskteknisk utstyr en kan møte i klinisk praksis. 
Fullskalasimulering brukes for få erfaring med kommunikasjon, teamarbeid og ledelse i situasjoner 
som forekommer sjeldent – eksempelvis akutte situasjoner.  
Ved bruk av rollespill og avanserte pasientsimulatorer kan en trene systematisk håndtering av en 
situasjon, samt utvikle ferdigheter og kompetanse uten risiko for pasienten. Simulering er slik en 
hensiktsmessig metode for å oppnå læringsutbytte rettet mot ferdigheter og kritisk refleksjon.  
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2.3.4 Refleksjonsgrupper   
Deltakelse i refleksjonsgruppene er obligatorisk, og gruppene skal fungere som faste enheter 
gjennom hele studieprogrammet. Studentene skal bringe med seg case fra praksis, der det faglige 
innholdet er rettet mot oppgitte emner i studieplanen. I refleksjonsgruppene skal studenten 
bearbeide og anvende lærestoffet, herunder skape sammenheng mellom teori og klinisk praksis. 
Etter hver refleksjonsgruppe skal det skrives et felles refleksjonsnotat der aktuell teori anvendes. 
Refleksjonsnotatene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Veiledere deltar på 
refleksjonsgruppemøtene innenfor de rammer som er skissert i retningslinjene (se retningslinjer i 
Canvas). 
 
Gjennom refleksjonsgruppene legger en til rette for at studentene kan utvikle ferdigheter i å: 

 Anvende avansert kunnskap for å identifisere, analysere og kritisk vurdere problemstillinger 
fra praksis 

 Delta i faglige diskusjoner ved å formidle- og reflektere over egne erfaringer, samt få 
kjennskap til andres 

 Ha bevissthet om eget ståsted og videreutvikle fag- og relasjonskompetanse som kan 
anvendes i klinisk praksis 

 Utvikle læringsstrategier som kan benyttes i klinisk praksis 
 Anvende relevant forskning, etisk refleksjon og juridiske krav i diskusjoner om klinisk praksis 
 Formidle fag- og forskning til kollegaer og andre yrkesgrupper 

 

2.3.5 Praksisstudier  
Studiet har 12 ukers klinisk praksis à 40 timer per uke. Dette utgjør 480 timer (18 stp.), og er i 
samsvar med Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk 
allmennsykepleie.  
 
Veiledede praksisstudier er en sentral læringsmetode for å utvikle kompetanse, spesielt med tanke 
på ferdigheter og rolleforståelse. Selv om simulering og ferdighetstrening i høgskolen kan inngå som 
del av denne kompetanseutviklingen, er praksisstudiene grunnleggende for å lære i autentiske 
situasjoner med pasienter, pårørende og andre profesjonelle fagpersoner.  
 
Fokuset i praksisstudiene er rettet mot hva studentene skal lære. Her vil studentene få anledning til å 
anvende breddekunnskap i kontekst, noe som vil kunne bidra til fordyping, spissing og overføring av 
kunnskap fra en situasjon til en annen.  
 
Praksissteder kan være hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester, sykehjem, helsehus, kommunale 

akutte døgnenheter (KAD avdelinger), kommunal legevakttjeneste, primærhelsetjenesteteam, 

oppfølgingsteam, boliger til barn og unge med omfattende helsebehov, eller poliklinikker/ 

lavterskeltilbud med fokus på psykisk helse og rus, akuttmottak og poliklinikker i sykehus. 

 

Arbeidskrav i praksis  
Studenten skal føre protokoll over utvikling av egen kompetanse etter fastlagte retningslinjer (se 
retningslinjer i Canvas). Etter gjennomført klinisk praksis skal studenten ha gjennomført og godkjent 
følgende oppgaver: 

• Systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand, foreta 
beslutninger, iverksette intervensjoner og lage planer for oppfølging av pasient og pårørende 
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• Pasient- og pårørendeopplæring 

• Undervisning og veiledning av fagpersonale 

• Gjennomgang av medikamentliste 

• Kommunikasjon og samhandling med pasient/pårørende/bruker 

• Lede og koordinere helsetjenester 

2.4 Eksamen og vurderingsformer 

Det er valgt ulike eksamensformer for å teste ulike former for kunnskap. Vurderingsformen til de 
ulike eksamenene er angitt i emnebeskrivelsen. 

2.5 Krav til studieprogresjon 

Refleksjonsnotat og arbeidskrav fra klinisk praksis må være godkjent før studenten kan gå opp til 
eksamen. 

2.6 Krav om skikkethet og autorisasjon 

Søkere som får tilbud om studieplass må legge frem politiattest slik den er beskrevet i Helse- og 
omsorgstjenesteloven §5-4. 

2.7 Fravær 

All undervisning, deltakelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening og praksis er obligatorisk. 
Fraværet kan ikke overstige 10 % av simulering, refleksjonsgrupper og praksis, og 20 % i de andre 
arbeidsformene.  

2.8 Pensum 

Det er utarbeidet en egen oversikt over pensumlitteraturen til de ulike emnene. Pensum oppdateres 
fortløpende, og publiseres i Leganto. 
 

2.9 Studentutveksling og internasjonalisering  

Utenlandsopphold skal fortrinnsvis være ved institusjoner som Høgskolen har samarbeidsavtaler 
med. Studentene kan tilbys studieopphold ved University of California San Francisco (UCSF).  
  

3.0 Studiets emner  
Emnebeskrivelsene gir en oversikt av hvert emne med emnekode og navn på eksamen, antall 
studiepoeng og vurderingsform. Hvert emne har beskrivelse av faglig innhold med forventet 
læringsutbyttebeskrivelser, undervisningsformer og aktiviteter. 

 

3.1 Emne AKS 700: Avansert klinisk sykepleie - kunnskapsgrunnlag i et sykepleie- og 
samfunnsvitenskapelig perspektiv. 10 stp.                             

 
Faglig innhold 
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Emnet skal gi studenten bred kunnskap om den historiske og internasjonale utviklingen av avansert 
klinisk sykepleie, fagets kjerne-, funksjon- og ansvarsområder, sentrale verdier, lover og rettigheter, 
samt fagets vitenskapsfilosofiske og teoretiske kunnskapsgrunnlag.  
 
Emnet skal videre bidra med innsikt i helse- og omsorgtjenestens oppbygging, organisering og 
lovverk, helseutfordringer og sykdomstilstander i kommunale helse- og omsorgstjenester, pasienter 
og pårørendes reaksjoner og behov ved sykdom, kontekstuelle rammefaktorers betydning for 
utøvelse av personsentrert og kunnskapsbasert sykepleie, faglig ledelse, pasientsikkerhet og 
kvalitetssikring, samt samarbeid mellom og på tvers av profesjoner og nivå i helsetjenesten.  
 
Emnet er en introduksjon til studiets ulike emner, og skal legge grunnlaget for at studenten utvikles 
til selvstendige roller, funksjoner og ansvar som kan bidra til innovasjon og nytenkning i møte med 
utfordringer i kommunale helse- og omsorgstjenester. Sentralt i emnet er en helhetlig tilnærming til 
helse- og sykdom. 

 
Tema   
Avansert klinisk allmennsykepleie  

• Historisk utvikling, fagets kjerne-, funksjon- og ansvarsområder 

• Sentrale verdier, lover og rettigheter som regulerer utøvelse av AKS  
 
Sykepleiens faglige- og vitenskapsteoretiske kunnskapsgrunnlag 

• Kunnskapsbegrepets ulike dimensjoner – relevans for sykepleiefaget 

• Forholdet mellom sykepleievitenskap og beslektede kunnskapsområder 

• Kunnskapsbasert praksis og fagutvikling  

• Etikk og omsorgstenkning  
o Omsorg i spenningsfeltet mellom system og livsverden  
o Personsentrert sykepleie, kulturelt mangfold, pasient- og brukerinvolvering 

Helseutfordringer og sykdomstilstander i kommunale helse- og omsorgstjenester  

• Sentrale utviklingstrekk hos pasientgruppene en møter i kommunale helse- og 
omsorgstjenester (fysisk, psykisk, sosialt) 

 
Organisering og regulering av helsetjenesten 

• Helse- og omsorgstjenestens oppbygging, organisering og lovverk  
 
Faglig ledelse  

• Pasientforløp, pasientsikkerhet og tjenestekoordinering  

• Undervisning, veiledning og brukerinvolvering 

 
Læringsutbytte  
Kunnskap  
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

• Inngående kunnskap om historisk utvikling og kjernekompetanseområdene til avansert klinisk 
sykepleie (AKS) nasjonalt og internasjonalt 

• Inngående kunnskap om verdier og lover som regulerer utøvelsen av AKS 

• Inngående kunnskap om etikk og omsorgstenkning i AKS 
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• Inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens oppbygging, organisering og relevant 
regelverk 

• Inngående kunnskap om betydningen av faglig ledelse for kvalitet, pasientsikkerhet og 
tjenesteutvikling  

• Inngående kunnskap om hva som kjennetegner helhetlige pasientforløp og risikofylte 
overganger i helsetjenesten 

• Inngående kunnskap om helseutfordringer og sykdomstilstander i kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at studenten kan: 

• Analysere problemstillinger relatert til kontekst, rammefaktorer og strukturelle forhold som 
har betydning for utøvelse av avansert klinisk allmennsykepleie 

• Analysere problemstillinger relatert til personsentrert- og kunnskapsbasert praksis 

• Analysere problemstillinger relatert til kvalitet og pasientsikkerhet  

• Analysere helselogistiske utfordringer relatert tjenestekoordinering og samarbeid 

• Analysere problemstillinger relatert til undervisning, veiledning og brukerinvolvering 

• Analysere problemstillinger relatert kulturelt mangfold og likeverdige helse- og 
omsorgstjenester 

 
Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at studenten kan: 

• Analysere etiske og juridiske problemstillinger relatert til kvalitet og pasientsikkerhet i 
kommunale helse- og omsorgstjenester 

• Anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre gode helselogistiske løsninger 
for pasienter og brukere i helsetjenesten  

• Anvende sine kunnskaper på nye områder, som kan bidra til nytenkning i kommunale helse- 
og omsorgtjenester 

 
Læringsformer og aktiviteter 

• Ressursforelesninger, gruppearbeid med caseløsning, refleksjonsgruppe, selvstudie 
 
Vurderingsform og karakterskala 

• Individuell hjemmeeksamen 

• Bestått/ikke bestått   

3.2 Emne AKS 701: Avansert klinisk sykepleie – Sykdomslære. 10 stp. 

 
Faglig innhold   
Emnet gir bred kunnskap om anatomi, fysiologi, patofysiologi og mikrobiologi relatert til de mest 
vanlige sykdomstilstander og helseproblemer en møter i kommunale helse- og omsorgtjenester. 
Hovedfokuset er rettet mot pasienter/brukere i alle aldre, med akutte, kortvarige, og kroniske 
sykdomstilstander. En legger særlig vekt på de med komplekse sykdomstilstander og sammensatte 
behov - eksempelvis med både somatiske, psykiske og rusrelaterte helseutfordringer og sykdommer.  
 
Sentralt i emnet er diagnostikk og behandlingsprinsipper i akutte- og kroniske faser av sykdommen. 
Innholdet er rettet mot organovergripende symptomer som er uttrykk for de opplevde endringer og 
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problemstillinger en møter hos pasienter i klinisk praksis.  Sammen med kunnskap om 
patofysiologiske endringer, symptomer på sykdom og bruk av case, skal studentene gjennom en 
helhetlig tilnærming til helse og sykdom utvikle ferdigheter og kompetanse i å identifisere, vurdere 
og analysere tegn til endringer i pasientens helsetilstand, gjøre vurderinger, føre faglige resonnement 
og diskutere intervensjoner og behandling.   
 
Sammen med AKS 700, legger emnet grunnlag for kliniske vurderinger og beslutninger i AKS 702 - 
703, og skal gi studentene styrket kunnskapsgrunnlag i å kartlegge og vurdere pasientens 
helsetilstand, samt kunne iverksette helsefremmende, forebyggende, behandlende eller oppfølgende 
intervensjoner, alene eller i samarbeid med andre profesjoner.   
 
Tema   

• Akutte og kroniske sykdommer og helseproblemer knyttet til sentrale organsystem som 
nevrologiske- og endokrine system, hjerte- og karsystem, respirasjonsorgan, mage- og 
tarmsystem, nyre- og urinveier, muskel- og skjelett, syn og hørsel, blod- og immunsystem, 
samt væske- og elektrolyttbalanse 

• Sentrale symptomer og tilstander som ernæringssvikt, dehydrering, tann- og munnhelse, 

smerte, kognitiv svikt, delir, skrøpelighet, 

• Psykiske lidelser som depresjon, angst og psykose 

• Demenssykdommer 
 
Diagnostikk og behandling 

• Organovergripende symptomer - utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging 

• Laboratorieprøver og diagnostiske undersøkelser 

• Kartleggingsredskaper og ulike metoder for tilnærming 

• Etiske aspekt ved diagnostikk og behandling 
 
Læringsutbytte 
Kunnskap 

Etter fullført emne forventes det at studenten har:  

• Inngående kunnskap om ulike sykdommer, symptomer og patofysiologiske endringer 

• Forståelse for sammenhengen mellom faktorer som disponerer, utløser og opprettholder en 
sykdomstilstand  

• Inngående kunnskap om de mest vanlige behandlingsmåter knyttet til akutte- og kroniske 

sykdomstilstander og helseproblemer  

• Inngående kunnskap om forskjeller i symptombildet hos barn, voksne og skrøpelige eldre 

Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at studenten kan: 

• Skille mellom normale, varianter av det normale, og unormale verdier og symptomer i 
vurdering av pasient/brukers helsetilstand  

• Identifisere, analysere, vurdere, resonnere og diskutere symptomer på endringer i pasientens 
helsetilstand og foreslå relevante intervensjoner  

• Kommunisere og diskutere faglige problemstillinger i forhold til diagnostikk og behandling 
med kollegaer og/eller andre profesjoner  

• Kommunisere om faglige problemstillinger med pasient/bruker og pårørende 
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Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at studenten kan: 

• Anvende sine kunnskap og ferdigheter på nye fagområder, og tar ansvar for å arbeide 
selvstendig i oppfølging av pasienter/brukere i alle aldre og deres pårørende   

• Analysere etiske og faglige problemstillinger relatert til pleie, omsorg og behandling i 
kommunale helse- og omsorgstjenester 

 
Læringsformer og aktiviteter 

• Ressursforelesning, gruppearbeid med caseløsning, simulering, ferdighetstrening og kritisk 
refleksjon, refleksjonsgrupper, selvstudie 

 
Vurderingsform og karakterskala 

• Skriftlig skoleeksamen 6 t.  

• Bokstavkarakter A-F   

3.3 Emne AKS 702 Avansert klinisk sykepleie - Farmakologi 10 stp. 

 
Faglig innhold 
Emnet skal gi studenten bred kunnskap om medikamenter som anvendes i forhold til de mest vanlige 
sykdomstilstander og helseproblemer en møter i kommunale helse- og omsorgstjenester. Hoved-
fokuset er rettet mot pasienter/brukere med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov.  
 
Sentralt i emnet er medikamenter som anvendes til behandling i akutte- og kroniske faser av 
sykdommen. Fokuset er rettet mot farmakodynamiske og farmakokinetiske prinsipper, interaksjoner 
og ugunstige medikamentkombinasjoner, samt hvilke krav som stilles til forsvarlig 
medikamenthåndtering. Gjennom arbeid med case skal studenten eksempelvis oppøve ferdigheter i å 
vurdere interaksjoner, forskjeller i virkningsmekanismer og anvendelsesområder til medikamenter 
som brukes ved ulike sykdomstilstander, samt gjennomføre systematisk legemiddelgjennomgang og 
samstemming av legemidler. Studentene skal også øve på omregning av legemidler ved bruk av 
omregningstabeller.  
 
Sammen med AKS 700-701 legger emnet grunnlag for kliniske vurderinger og beslutninger i AKS 703, 
og skal gi studenten styrket kunnskapsgrunnlag i å kartlegge, vurdere- og foreta beslutninger i forhold 
til pasientens helsetilstand, samt iverksette helsefremmende, forebyggende, behandlende eller 
oppfølgende intervensjoner alene, eller i samarbeid med andre profesjoner. 
 
Tema 

• Lov og forskrift som regulerer administrering og håndtering av legemidler 

• Farmakokinetiske- og farmakodynamiske prinsipper 

• Klasser og genetikk 

• Interaksjoner og ugunstige medikamentkombinasjoner 

• Legemidler ved sykdommer i ulike organsystem 

• Legemidler som fremmer versus hemmer ulike sykdomsprosesser 

• Legemidler til barn, rusavhengige og eldre  

• Misbruk av legemidler og rusmidler 

• Systematisk legemiddelgjennomgang og samstemming av legemidler 
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• Medikamentell behandling, oppfølging og medisinsk teknisk utstyr 

• Informasjon, undervisning og veiledning  

• Dokumentasjon og kvalitetssikring av medikamenthåndtering 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

• Inngående kunnskap om farmakokinetikk, farmakodynamikk, klasser og genetikk, 
interaksjoner og ugunstige medikamentkombinasjoner 

• Inngående kunnskap om legemidler ved sykdommer i ulike organsystem, og legemidler som 

påvirker sykdomsprosesser 

• Inngående kunnskap om legemidler til barn, eldre og rusavhengig 

• Inngående kunnskap om legemiddelgjennomgang og samstemming av legemidler  

• Inngående kunnskaper om omregning av medikamenter ved anvendelse av 

omregningstabeller  

• Inngående kunnskap om rutiner for dokumentasjon og kvalitetssikring av 

medikamenthåndtering 

• Inngående kunnskap om forskrift og retningslinjer som regulerer utøvelse av 

legemiddelhåndtering 

Ferdigheter 
Etter endt emne forventes det at studenten kan: 

• Vurdere virkningsmekanismer, anvendelsesområder og bivirkninger for de vanligste 
medikamenter som anvendes for behandling av pasienter i kommunehelsetjenesten 

• Observere virkning og bivirkning av de medikamenter pasienten bruker 

• Vurdere forskjeller i legemidlers virkning i forhold til alder, kjønn, genetikk og miljø 

• Gjennomføre systematisk legemiddelgjennomgang og samstemming av legemidler 

• Foreslå endringer i legemiddellister 

• Gjennomføre legemiddelutregning og anvende omregningstabeller i omregning av legemidler 

• Anvende digitale oppslagsverk, prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr 
  
Generell kompetanse 
Etter endt emne forventes det at studenten kan: 

• Anvende sine kunnskaper og ferdigheter om legemiddelhåndtering i undervisning, veiledning 
og opplæring av kollegaer, studenter, pasient/bruker og pårørende  

• Kommunisere om avvik og avvikshåndtering med studenter og kollegaer 

• Kommunisere om etiske og juridiske aspekt ved medikamentell behandling i samarbeid med 
pasient, pårørende og andre faggrupper 

 
Læringsformer og aktiviteter 

• Ressursforelesning, gruppearbeid med caseløsning, simulering, ferdighetstrening og kritisk 
refleksjon, refleksjonsgruppe, selvstudie 

 
Vurderingsform og karakterskala 

• Skriftlig skoleeksamen 6 t.  

• Bokstavkarakter A-F  
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3.4 Emne AKS 703 Avansert klinisk sykepleie - Helsehistorie og avansert klinisk vurdering 
av pasientens helsetilstand. 10 stp. 

 
Faglig innhold 
Emnet tar utgangspunkt i de mest vanlige sykdomstilstander og helseproblemer en møter i 
kommunale helse- og omsorgstjenester, og hovedfokuset er rettet mot pasienter/brukere med 
komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov. 
 

Emnet skal gi studenten inngående kunnskap og ferdigheter i å innhente helse-historie, gjennomføre 

en helhetlig klinisk undersøkelse, vurdere, beslutte og iverksette intervensjoner samt lage planer for 

oppfølging av pasienter/brukere med akutte og kroniske sykdomstilstander og behov. Sentralt i 

emnet er innføring og opplæring i klinisk undersøkelsesmetodikk og bruk av relevante 

kartleggingsverktøy for å kartlegge pasientens helsetilstand i stabile, akutte, ustabile og uavklarte 

faser, samt videreutvikle ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker og 

pårørende, og andre faggrupper/profesjoner.  

 
Sammen med AKS 700-702 legger emnet grunnlag for kliniske vurderinger og beslutninger i AKS 704- 

705, og skal gi studenten styrket kunnskapsgrunnlag i kommunikasjon og samhandling samt i å 

kartlegge pasientens helsetilstand og kunne iverksette helsefremmende, forebyggende eller 

oppfølgende intervensjoner, alene eller i samarbeid med andre faggrupper/profesjoner. 

Tema  
Systematisk kartlegging og avansert klinisk vurdering av pasientens helsetilstand 

• Rollen som avansert klinisk sykepleier 

• Avansert klinisk vurdering av pasientens helsetilstand rettet mot ulike sykdomstilstander, 
helseproblemer og behov  

• Normale fysiologiske funn, tegn og symptomer på patofysiologiske endringer 

• Kliniske undersøkelsesmetoder, intervjuteknikk, kartleggings- og kommunikasjonsverktøy 

• Helsestatus, status-rapport og ulike notater 

• Topp-til-tå undersøkelse  

• Klinisk resonnering, helhetlig vurdering og plan  

• Beslutninger, intervensjoner og utarbeidelse av tiltaksplaner 

• Konsultasjon og samarbeid med andre profesjoner 

• Kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker  
 
Læringsutbytte 
Kunnskap  
Etter endt emne forventes det at studenten har: 

• Inngående kunnskap om innholdet i en helse-historie  

• Inngående kunnskap om elementene i en topp-til-tå undersøkelse 

• Inngående kunnskap om kliniske undersøkelsesmetoder og standardiserte kartleggingsverktøy 

til bruk ved ulike sykdomstilstander 

• Inngående kunnskap om normale og unormale fysiologiske prosesser, verdier og funn 

• Avansert kunnskap om systematiske vurderinger og tolkninger av helseopplysninger, for å 
kunne bedømme behovet for helsehjelp 
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• Inngående kunnskap om ulike kommunikasjonsmetoder og verktøy til anvendelse i 
samhandling med helsepersonell, pasient/bruker og pårørende   

 
Ferdigheter 
Etter endt emne forventes det at studenten kan: 

• Innhente helse-historie av pasient/bruker på en strukturert måte  

• Gjennomføre en systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasient/brukers 
helsetilstand 

• Kommunisere og samhandle med pasient/bruker på en faglig og respektfull måte, vise varhet 
for private forhold, og ta hensyn til bluferdighet og intimsfærer 

• Skille mellom normale, varianter av det normale og unormale symptomer og verdier i 
vurdering av pasientens helsetilstand 

• Kommunisere resultat fra undersøkelsen og involvere pasient/bruker i utforming av plan for 
oppfølging 

• Anvende ulike kommunikasjonsverktøy i samhandling med helsepersonell, og 
pasient/brukere/pårørende 

 
Generell kompetanse 
Etter endt emne forventes det at studenten kan:  

• Anvende kunnskap og ferdigheter i bruk av kartleggingsverktøy tilpasset ulike sykdom- og 
helsetilstander  

• Identifisere, vurdere og behandle vanlige akutte helseproblemer og sykdomstilstander på et 
selvstendig grunnlag 

• Reflekterer over egne kunnskaper og ferdigheter i vurdering og bedømming av pasientens 
helsetilstand, og innhente spesialisert kompetanse ved behov  

 
Læringsformer og aktiviteter 

• Ressursforelesning, gruppearbeid med klinisk caseløsning, simulering, ferdighetstrening og 
kritisk refleksjon, refleksjonsgruppe, selvstudie 

 
Vurderingsform og karakterskala 

• Individuell muntlig og praktisk skoleeksamen i Objektiv strukturert klinisk undersøkelse (OSCE)   

• Bestått/ikke bestått 

3.5 Emne AKS 704*: Komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov Helsefremming, 
forebygging, rehabilitering og pasientforløp- teori og praksis. 15 stp. 

 
Faglig innhold  
Emnet tar utgangpunkt i de mest vanlige sykdomstilstander og helseproblemer en møter i 

kommunale helse- og omsorgtjenester. Innholdet er rettet mot pasienter/brukere med komplekse 

sykdomstilstander og sammensatte behov. Emnet er inndelt i en teoridel og 6 ukers klinisk praksis.  

Den teoretiske delen skal gi studenten bred kunnskap om grunnleggende tenkning i forhold til 

helsefremming, forebygging, rehabilitering og mestring av funksjonssvikt, samt kunnskap om 

multimorbiditet, symptomkombinasjoner og brukerinvolvering. Det legges vekt på en helhetlig 

tilnærming til helse og sykdom, og tema som innhenting av helse-historie og bruk av ulike 
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screeningsverktøy for å kartlegge og vurdere funksjon og behov for helsehjelp. Innholdet er rettet 

mot å understøtte pasient/bruker og pårørendes evne til mestring og egenomsorg, gjennomføre 

helsefremmende og forebyggende tiltak, oppdage tidlige tegn på endring og iverksette 

intervensjoner før akutte forverrelser inntrer, samt utvikle planer for oppfølging ved bruk av e-helse 

og velferdsteknologi. Sentralt i dette er familie-, nettverk- og brukerinvolvering, tverrprofesjonelt 

samarbeid, samt undervisning og veiledning.  

Deretter følger 6 uker klinisk praksis, med samme fokus. 

 

Sammen med AKS 700–703 legger emnet grunnlag for at studenten skal utvikle kunnskap, ferdigheter 

og generell kompetanse i kommunikasjon, samhandling og brukerinvolvering, samt kartlegge og 

vurdere pasientens funksjon og behov for helsehjelp for å kunne tilrettelegge for eller koordinere 

helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende eller oppfølgende intervensjoner, 

som kan bedre pasientens symptomhåndtering, mestringsevne og øke helserelatert livskvalitet. 

 
Tema 
Helse, sykdom og helsekompetanse 

• AKS’ rollen i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv 

• Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse  
 
Kartlegging og avansert klinisk vurdering av helsetilstand 

• Ulike screeningsverktøy, kartlegging og vurdering av funksjon og behov, utvikling av planer 

• Oppfølging av medisinsk behandling  

• Kost og ernæring 

• Hørsel, syn og tannhelse 

• Søvn, hvile, smerte og fysisk aktivitet 

• Stress, mestring, myndiggjøring og livskvalitet 
 

Kommunikasjon, samhandling og samarbeid 

• Pedagogiske prinsipper og metoder for undervisning og læring 

• Brukerinvolvering, familie- og nettverkstenkning 

• Tverrprofesjonelt samarbeid 

• E-helse og velferdsteknologi 

• Dokumentasjon i EPJ 
 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har:  

• Inngående kunnskap om helsefremming, forebygging, behandling og rehabilitering – verdier, 

lover rettigheter og modeller for omsorg 

• Inngående kunnskap om multimorbiditet, symptomkombinasjoner og behandling 

• Inngående kunnskap om tidlige tegn på endringer i pasientens helsetilstand  

• Bred kunnskap om hvordan livssituasjon, livsstil og sosioøkonomiske forhold, samt språklig og 

kulturell bakgrunn påvirker helse, sykdom, behandling og mestring  
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• Inngående kunnskap om koordinering, tilrettelegging og tilpasning av helsehjelp i samarbeid 

med pasient/bruker og pårørende 

• Inngående kunnskap om helsepedagogikk, kartlegging og aktivering av individuelle ressurser 

og mestringsstøttende intervensjoner 

• Bred kunnskap om pandemier, smittestoffer, smitterisiko, antibiotikabruk, resistensutvikling 

og infeksjonsforebyggende tiltak 

Ferdigheter 
Etter endt emne forventes det at studenten kan: 

• Anvende relevante kartleggingsverktøy for å vurdere helse, grad av fysisk, psykisk, sosial og 

kognitiv funksjon, samt behov for hjelp 

• Identifisere og tidlig oppdage tegn til funksjonssvikt og/eller endring i pasientens 

helsetilstand, gjøre kvalifiserte vurderinger, føre faglige resonnement og iverksette relevante 

sykepleiefaglige intervensjoner, alene eller i samarbeid med andre profesjoner 

• Kartlegge levevaner, ressurser, mestringsevne og sosial situasjon i lys av språklig og kulturelle 

bakgrunn  

• Anvende kunnskap og helsepedagogiske metoder i undervisning og veiledning av 

bruker/pasient om hvordan diagnose og behandling kan påvirke seksualitet, fysisk, psykisk og 

sosialt  

• Koordinere helsetjenester for å fremme helhetlige pasientforløp og bidra til kontinuitet på 
tvers av tjenester og nivå i helsetjenesten  

• Anvende kunnskaper om smittestoffer, smitterisiko og iverksette infeksjonsforebyggende 

tiltak 

• Innhente og anvende kunnskap for å utvikle egen kompetanse, som kan fremme kvalitet på 

klinisk arbeid 

• Dokumentere i pasientjournal (EPJ) 

Generell kompetanse 
Etter endt emne forventes det at studenten kan: 

• Anvende kunnskaper og ferdigheter i undervisning og veiledning av pasienten/bruker og 

pårørende til å ta informerte beslutninger som fremmer funksjon, mestring og livskvalitet 

• Anvende kunnskap og ferdigheter i å lede team, har forståelse for egne grenser og egen 

kompetanse, innsikt i andres og vite når disse bør involveres 

• Kommunisere faglige problemstillinger med andre profesjoner for å bidra til forsvarlige- og 

kvalitative gode helsetjenester 

Læringsformer og aktiviteter 

• Ressursforelesning, gruppearbeid med caseløsning, simulering, ferdighetstrening og kritisk 
refleksjon, refleksjonsgruppe, selvstudie og  

• Veiledet praksis  
 

Vurderingsform og karakterskala 

• Individuelt skriftlig arbeidskrav: Godkjent før klinisk praksis  

• Klinisk praksis 6 uker a 40 timer pr.uke: Bestått /ikke bestått   
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3.6 Emne AKS705: Komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov Akutte, ustabile 
og uavklarte situasjoner/faser - teori og praksis. 15 stp. 

 
Faglig innhold 
Emnet tar utgangpunkt i de mest vanlige sykdomstilstander og helseproblemer en møter i 

kommunale helse- og omsorgtjenester. Innholdet er rettet mot pasienter/brukere med komplekse 

sykdomstilstander og sammensatte behov. Emnet er inndelt i en teoridel og 6 ukers klinisk praksis. 

 

Den teoretiske delen skal gi studenten inngående kunnskap om behandlingsprinsipper til 

pasienter/brukere i akutte, ustabile og uavklarte faser. Innholdet er rettet mot håndtering av den 

akutte situasjonen. Det legges vekt på en helhetlig tilnærming til pasient/bruker og pårørende. 

Fokuset er rettet mot opptak av helse-historie, vurdering av helsetilstand ved bruk av ulike 

kartleggings- og kommunikasjonsverktøy, foreta kliniske beslutninger, iverksette intervensjoner og 

lage planer for oppfølging av pasient/bruker og pårørende ut i fra den aktuelle situasjonen. I tillegg er 

tema som å «kjøpe seg tid», holde frem versus holde tilbake behandling, klargjøre pasientens 

preferanser for behandling, samt føre faglige, etiske og juridiske resonnement i vurderingen av 

pasient/brukers helsetilstand, enten selvstendig eller i samarbeid med andre profesjoner, samt legge 

til rette for palliasjon og en verdig død. Sentralt i forhold til disse situasjonene er teamarbeid, 

tverrprofesjonelt samarbeid, samt kommunikasjon og samhandling med pasienter/bruker og 

pårørende. Deretter følger 6 uker klinisk praksis, med samme fokus. 

 

Sammen med AKS 700–704 legger emnet grunnlag for at studenten skal utvikle kunnskap, ferdigheter 

og generell kompetanse til å møte ulike utfordringer relatert til pasienter/brukere med komplekse 

sykdomstilstander og sammensatte behov i akutte, ustabile og uavklarte situasjoner/faser. 

 

Tema 
Helse, sykdom og helsekompetanse 

• AKS’ rollen i forhold til håndtering av akutte, ustabile og uavklarte situasjoner/faser 

• Avansert klinisk vurdering i akutte, ustabile og uavklarte faser 

• Kommunikasjon og samhandling, teamarbeid, tverrprofesjonelt samarbeid - mellom og på 
tvers av profesjoner og nivå i helsetjenesten 

• Behandlingsprinsipper og beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende 
behandling 

• Kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker og pårørende 

• Palliasjon og en verdig død 

• Dokumentasjon i EPJ  
 
Læringsutbytte  
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

• Avansert kunnskap om kartlegging og vurdering i akutte, ustabile og uavklarte situasjoner  

• Inngående kunnskap om reaksjoner hos pasient/bruker og pårørende i et alders-, kjønn- og 

flerkulturelt perspektiv  



20 

 

• Inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker og pårørende   

• Inngående kunnskap om vurdering og beslutninger, for å iverksette det til enhver tid beste 

handlingsalternativet  

• Inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling mellom og på tvers av profesjoner 
og nivå i helsetjenesten 

• Inngående kunnskap om beslutningsprosesser ved begrensing av livsforlengende behandling 

• Inngående kunnskap om palliasjon og tilrettelegging for en verdig død 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at studenten kan: 

• Anvende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere akutte tilstander på en sikker, trygg og 

selvstendig måte 

• Analysere og kritisk vurdere aktuelle prøver og undersøkelser, og formulere faglige 

resonnement 

• Konsultere andre profesjoner på en selvstendig og faglig måte, samt initiere og bidra til 

samarbeid  

• Ta hensyn til kulturelt mangfold ved tilrettelegging for palliasjon og en verdig død 

• Anvende sine kunnskaper og ferdigheter, og undervise, veilede og støtte kollegaer og annet 
helsepersonell i omsorg ved livets slutt 

• Innhente og anvende kunnskap for å utvikle egen kompetanse som kan bidra til bedre kvalitet 
på klinisk arbeid 

 
Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

• Analysere sammensatte og komplekse pasientsituasjoner for å kunne planlegge og 

gjennomføre helhetlig sykepleie, sikre nødvendig helsehjelp og foreslå oppfølgingstiltak i 

samarbeid med pasient/bruker/pårørende 

• Anvende kunnskap og ferdigheter om etiske aspekt relatert til pleie, omsorg og behandling av 
pasienter/brukere i akutte, ustabile og/eller uavklarte faser  

• Anvende relevante metoder for involvering av pårørende i beslutninger som omhandler 
pasientens preferanser og verdier for behandling i livets siste fase  

• Innhente spesialisert kunnskap fra relevante fagområder, tilpasse og anvende kunnskapen i 
utøvelse av yrkesrollen for å sikre forsvarlig helsehjelp  

 
Læringsformer og aktiviteter 

• Ressursforelesninger, gruppearbeid med caseløsning, simulering, ferdighetstrening og kritisk 
refleksjon, refleksjonsgruppe, selvstudie 

• Veiledet praksis  
 
Vurderingsform og karakterskala 

• Individuelt skriftlig arbeidskrav: Godkjent før klinisk praksis.  

• Klinisk praksis 6 uker a 40 timer pr.uke: Bestått /ikke bestått   
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3.7 Emne AKS 706: Avansert klinisk sykepleie - Kunnskapsbasert fagutvikling, 
tjenesteforbedring og innovasjon. 5 stp. 

 
Faglig innhold 
Emnet skal gi studenten inngående kunnskap om endringsteori, endringsledelse og 
implementeringsteori, samt hvordan involvere pasient/bruker- og pårørende i forskning og/eller 
kvalitetsforbedringsarbeid. Sentralt i emnet er tema som faglig ledelse, vurdering av pasientsikkerhet, 
bruk av velferdsteknologi og medisinsk teknisk-utsyr, samt relevante metoder for kunnskapsbasert 
fagutvikling, tjenesteforbedring, innovasjon og forskning.  
 

Sammen med AKS 700 – 705 legger emnet grunnlag for at studenten kan analysere faglige og etiske 

problemstillinger innenfor eget fagområde, samt identifisere-, initiere-, lede- og/eller delta i 

kvalitetsforbedringsarbeid på egen arbeidsplass 

Tema 
Helsepolitikk, ressurser og prioritering:  

• Lovverk og styringsdokumenter 

• Ressurser, prioritering og nytenkning 

 

Faglig ledelse 

• Ansvar, makt og myndighet  

• Kunnskapsbasert fagutvikling 

• Kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og veiledning  

 
Endringsarbeid, nytenkning og kvalitetsarbeid i klinisk praksis: 

• Pasient/bruker- og pårørendemedvirkning 

• Endringsteori og endringsledelse 

• Metoder for kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon  

• Implementeringsteori 
 

Dialogen som redskap for å fremme samarbeid og samhandling 

 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten har: 

• Har avansert kunnskap om pasientsikkerhet, faglig ledelse og veiledning i arbeid med 

tjenesteforbedring og innovasjonsprosesser 

• Inngående kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert fagutvikling, samt metoder for 

systematisk innhenting, vurdering og implementering av ny kunnskap på individ og 

systemnivå 

• Har inngående kunnskap om brukermedvirkning i forskning, utviklings- og forbedringsarbeid  

• Inngående kunnskap om prioriteringer av helsehjelp i lys av nytte og tilgjengelige ressurser  
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Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

• Anvende relevante metoder for å innhente, systematisk vurdere og anvende kunnskap i 

fagutvikling og kvalitetsforbedringsarbeid  

• Kan anvende relevante metoder for å vurdere pasientsikkerhet og behov for forbedring av 

tjenesten  

• Kan gjennomføre utviklings- og kvalitetsforbedringsarbeid med utgangspunkt i relevant fag- 

og forskningskunnskap, bruker- og erfaringskunnskap  

Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

• Anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å implementere kunnskapsbasert praksis for å 
oppnå kvalitet på helsetjenesten  

• Delta i relevant innovasjons- og forskningsarbeid for å bedre kommunale helse- og 

omsorgstjenester til pasienter/brukere 

• Vurdere og bidra til at implementering av velferdsteknologi er faglig forsvarlig, og til forsvarlig 

bruk av medisinsk teknisk utstyr i samarbeid med pasient/bruker og pårørende  

• Kommunisere om utfordringer knyttet til prioritering av helsehjelp, i forhold tilgjengelige 
ressurser og nytteverdi av fagutvikling 

 
Læringsformer og aktiviteter 

• Ressursforelesninger og gruppearbeid 
 
Vurderingsform og karakterskala 

• Hjemmeeksamen i gruppe på 2-3 studenter 

• Tema for hjemmeeksamen er kvalitetsforbedring, og innholdet skal knyttes til  
kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon  

• Bestått/ikke bestått 
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4.0 Eksamenskoder studieåret 2020- 2022 
 

Emnekode   Innhold Stp.   Karakter  Arbeidskrav Høst  Vår  Vurderingsform  

  Emne 1 - Høst       

AKS 700  Avansert klinisk 
allmennsykepleie                  
-Kunnskapsgrunnlag i et 
sykepleie- og 
samfunnsvitenskapelig 
perspektiv 

10  Bestått/ikke 
bestått 

 10  Individuell hjemmeeksamen 
Innlevering i Inspera 

AKS 701  Avansert klinisk sykepleie   
-Sykdomslære  

10 Gradert 
karakter A-F  

 10    Skoleeksamen 6 t 
Innlevering i Inspera  

 Emne 2 - Vår       

AKS 702 Avansert klinisk sykepleie   
-Farmakologi  

10 Gradert  
A-F 

  10 Skoleeksamen 6 t     
Innlevering i Inspera 

AKS 703 Avansert klinisk sykepleie   
-Helsehistorie og avansert 
klinisk vurdering av 
pasientens helsetilstand 

10  Bestått/ 
ikke bestått 

  10 Individuell praktisk muntlig 
skoleeksamen OSCE 
 

 Emne 3 - Høst       

AKS 704* Komplekse sykdoms-
tilstander og sammensatte 
behov: Helsefremming, 
forebygging og 
rehabilitering + kliniske 
studier 6 uker  

15  Bestått/ikke 
bestått 

Godkjent 
arbeidskrav 

15  Praksis: Bestått/ikke bestått 

 Emne 4 - Vår        

AKS 705 Komplekse sykdoms-
tilstander og sammensatte 
behov: Akutte, ustabile og 
uavklarte situasjoner + 
kliniske studier 6 uker 

15 Bestått/ikke 
bestått 

Godkjent 
arbeidskrav 

 15 Praksis: Bestått/ikke bestått 

AKS 706 Avansert klinisk sykepleie   
-Kunnskapsbasert 
fagutvikling, tjeneste-
forbedring og innovasjon 

 5 Bestått/ikke 
bestått 

  5 Hjemmeeksamen i gruppe. 
Innlevering i Inspera 
 
 

SUM Studiepoeng 75   35 40  

 

 


