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Master i avansert klinisk allmennsykepleie

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. 

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 allmennsykepleie er utarbeidet etter modell av «Nurse practitio-
ner» (NP), og gir deg avansert klinisk kompetanse til å møte utfordringer i kommune- og  
spesialisthelsetjenesten.

Fokuset i studiet 
Fokus for studiet er pasienter i alle aldre, og omfatter avansert sykepleie ved både akutte, 
kortvarige og kroniske sykdommer. Det legges særlig vekt på avansert klinisk sykepleie til 
pasienter med komplekse kroniske sykdomstilstander og sammensatte behov; eksempel-
vis med både somatiske, psykiske og rusrelaterte helseutfordringer og sykdommer

Hensikten med utdanningen er å 
kvalifisere sykepleiere til utvidede 
funksjons- og ansvarsområder, og 
sette dem i stand til å fylle nye og 
selvstendige roller som kan bidra til 
utvikling og kvalitet på kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Etter 
endt utdanning vil studentene ha en 
integrert dobbelkompetanse som 
involverer  avansert klinisk- og faglig 
lederkompetanse, kombinert med 
akademisk kompetanse rettet mot 
kliniske stillinger i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten.

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



Studiets organisering og klinisk praksis
Studiet er organisert som et deltidsstudie over fire år. Studiet består av fellesemner og  
valgfrie fordypningemner i demensomsorg, palliativ omsorg og omsorg ved komplekse 
sykdomstilstander. 

Studiet har 12 ukers klinisk praksis, fordelt over to praksisperioder. Veiledede praksisstudi-
er er en sentral læringsmetode for å utvikle kompetanse, spesielt med tanke på ferdigheter 
og rolleforståelse. Praksissteder kan være hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester, 
helsehus, kommunale dagtilbud, boliger til barn og unge med omfattende helsebehov, 
lavterskeltilbud med fokus på psykisk helse og rus, læring- og mestringssenter, sykehjem, 
legevakt, KAD-avdlinger, akutt og poliklinikker i spesialisthelsetjenesten.
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. 

Spesialistgodkjenning og videre studier 
Sykepleiere med en master i avansert klinisk allmennsykepleie og norsk autorisasjon, 
kan søke om Spesialistgodkjenning på lik linje med annet helsepersonell som har denne 
muligheten https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-19-2206

Etter fullført Mastergrad kan en søke opptak til høgskolens PhD i helse- og sosialfag.

120 studiepoeng - deltid over 3,5 til 4 år

Behov for mer kompetanse til å vurdere og håndtere 
akutt, kritisk og kronisk sykdom. 
Jeg har valgt dette studiet fordi pasientene jeg møter i  
kommunehelsetjenesten har mer sammensatte og kom-
plekse behov enn tidligere. God håndtering av kroniske 
sykdommer og funksjonsnedsettelse er viktig for å kunne 
støtte pasientene i å bo hjemme lengst mulig og unngå 
sykehusinnleggelser. Jeg følte dermed et behov for mer 
kompetanse til å vurdere og håndtere akutt, kritisk og kro-
nisk sykdom. 

Studiet har gitt meg kunnskaper og ferdigheter som har gjort 
meg tryggere på systematisk kliniske undersøkelser, vur-
deringer og beslutningstaking. Jeg har også blitt flinkere på 
tverrprofesjonell samhandling og kommunikasjon. På denne 
måten kan pasienten oppleve en bedre og mer helhetlig 
omsorg samtidig som det styrker pasientsikkerheten. 

Kunnskapen og de praktiske verktøyene jeg har tilegnet 
meg underveis har jeg kunnet ta i bruk umiddelbart i min 
yrkesutøvelse for å ivareta pasienter som er akutt, kritisk 
eller kronisk syke. Jeg anbefaler dette studiet til sykepleiere 
både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Ann Helen Løvik Os
AKS -Student kull 2020-2022



Praktisk informasjon

Opptakskrav
• 3-årig bachelorutdanning i sykepleie (autorisert sykepleier) med snittkarakter 

C eller bedre.
• Minimum 2 års relevant klinisk praksis i løpet av siste 5 år.

Søknadsfrist
20. april 2022

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

Kontaktperson
Fagansvarlig førsteamanuensis Signe Gunn Julnes, signe.julnes@himolde.no, 
71 21 42 64
 

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


