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Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Demografisk utvikling viser en økning av antall pasienter med alvorlige- og  
progredierende sykdommer, og mange av pasientene har sammensatte og  
komplekse behov. Dette utfordrer helsetjenesten faglig, økonomisk og  
organisatorisk. For å imøtekomme behovet til disse brukergruppene, er det behov 
for en mer avansert sykepleierolle i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Dette er i tråd med anbefalinger gitt i St. Meld.26, om Fremtidens primærhelse-
tjeneste – nærhet og helhet (2014-2015).  

Målgruppe
Studiet retter seg mot sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og er en 
fordypning og videreføring av kunnskaper og ferdigheter fra bachelorstudiet i sykepleie.
Studiet i Avansert klinisk sykepleie er utarbeidet etter modell av «Nurse practitioner» 
(NP), og gir deg avansert klinisk kompetanse til å møte utfordringer i kommune- og  

spesialisthelsetjenesten. En NP fra  
Stanford Healtcare foreleser og veileder 
studentene.

Fokuset i studiet 
Fokuset i studiet er rettet mot ivaretakelse 
av pasienter med alvorlige og progredie-
rende sykdomstilstander. Eksempelvis 
pasienter med demens, hjertesvikt, KOLS, 
diabetes, kreft, ALS og hjerneslag. For 
at helsetilbudet skal fungere, vektlegger 
vi deltakelse og medvirkning. Kompetan-
sen du får gjennom studiet skal bidra til å 
styrke kvaliteten på sykepleie, behandling 
og omsorg til pasienter med ulike former 
for sykdom når disse mottar tjenester i 
hjemmet, i ulike kommunale institusjoner 
eller sykehus. 

Dette lærer du 
Systematisk kartlegging og helhetlig vurderinger av pasientens helsetilstand, beslut-
ninger og iverksettelse av sykepleieintervensjoner. Forebygging, oppfølging, rehabilite-
ring, pasient- og pårørendeopplæring, veiledning og undervisning. Lindring i livets slutt-
fase, samt teamarbeid, ledelse og samarbeid med andre profesjoner. 



Ny rolle som avansert klinisk sykepleier (AKS)
Du vil få interessante oppgaver for spesialisert sykepleier.  Med utdanningen vil du være 
med på å forme den fremtidige rollen som AKS.

Studiets organisering
Avansert klinisk sykepleie er del I - i vår mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske  
hjelperelasjoner overfor sårbare grupper. 

Studiet består av fellesemner og valgfrie fordypningemner i demensomsorg, palliativ  
omsorg og omsorg ved komplekse sykdomstilstander. 

Studiet er organisert som et deltidsstudie over to år. 

Som student kan en søke opptak til hele eller deler av mastergradsstudiet. 
Etter fullført Mastergrad kan en søke opptak til høgskolens PhD i helse- og sosialfag.

Studieplanen i sin helhet er tilgjengelig på høgskolens hjemmesider www.himolde.no

Muligheter for internasjonal utveksling
Det er mulig å ta deler av studiet - teori eller klinisk praksis i utlandet. Høgskolen har  
samarbeidsavtaler med internasjonale universitet og sykehus. 
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Praktisk informasjon

Opptakskrav
3-årig bachelorutdanning i sykepleie (autorisert sykepleier)
To års klinisk praksis. 
Et karaktergjennomsnitt på C, dersom du søker deg inn på hele masterløpet

Søknadsfrist
15. april 2018

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Høgskolen i Molde eller på 
www.himolde.no/studier/opptak

Kontaktperson
Studieleder, førsteamanuensis Aud Orøy, aud.oroy@himolde.no, 71 21 40 16
 

Adresseopplysninger
Høgskolen i Molde
Avdeling for helse og sosialfag
Postboks 2110
6402 Molde
www.himolde.no


