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Masterstudium i avansert klinisk allmennsykepleie 
 

1.0 Innledning 
 

Høgskolen i Molde tilbyr et masterstudium i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) i 

henhold til § 5 i Forskrift om krav til mastergrad 

(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1392).  

 

Masterutdanningen er utarbeidet i tråd med profil gitt i Forskrift om nasjonal retningslinje 

for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet 16.01.2020. 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; eksempelvis med både somatiske, psykiske og rusrelaterte 

helseutfordringer og sykdommer.  

 

Sykepleiere med denne utdanningen skal yte sykepleie ut ifra helsefremmende, 

forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende perspektiver. De skal bidra til 

helhetlige pasientforløp, ivareta pasient og pårørende i overganger og bidra til trygge og 

samordnede tjenester med god ressursutnyttelse. De skal også bidra med innovasjon, 

endrings- og forbedringsarbeid samt brukerinvolvering og medvirkning. Kandidatene kan 

også ha oppgaver som omfatter undervisning og veiledning av pasienter og pårørende, slik 

at de kan mestre helseutfordringer og sykdom, og være veileder for kollegaer, slik at de kan 

støtte pasienter og pårørende.  

 

Masterutdanningen skal gi breddekompetanse innen sykdomslære, farmakologi og kliniske 

undersøkelser for å kunne håndtere avanserte sykepleiefaglige problemstillinger på individ-, 

gruppe- og system nivå. Yrkesutøvelsen skal skje i nær samhandling med pasient/bruker og 

pårørende, og i samarbeid med andre profesjoner mellom og på tvers av nivå i 

helsetjenesten. Utdanningen skal også sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag 

for likeverdige helse- og omsorgstjenester for alle grupper i samfunnet.  

 

Masterutdanningen bygger på prinsipper for utdanning av Advanced Practice Nurses (APN) 

eller det som benevnes Nurse Practitioners (NP), vedtatt av The International Council of 

Nurses (ICN). ICN definerer avansert klinisk sykepleie 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. Mastergrad er nivået for denne utdanningen» (The International Council of 

Nurses’, 2008). 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1392
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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. 

 

 

1.1 Bakgrunn for å etablere mastergradsstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie  

 

Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag, har siden 2016 tilbydd et studie i 

Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Studiet har vært en av 

fem ulike studieretninger, og har inngått som første året i en tverrfaglig Master i helse- og 

sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper. Studiet ble utviklet etter modell 

av «Advanced Practice Nurse» (APN) eller det som benevnes «Nurse Practitioner» (NP), og 

var i tråd med anbefalinger gitt i Meld.St.26 (2014-2015) - Fremtidens primærhelsetjeneste – 

Nærhet og helhet, for å imøtekomme behovet til store brukergrupper med komplekse 

sykdomstilstander og sammensatte behov. Opprettelsen av studiet var resultat av en 

sammenslåing mellom to studieretninger: Aldring og eldreomsorg (1994) og Omsorg ved 

alvorlig sykdom og død (2011), for å imøtekomme behovet for en mer avansert klinisk 

sykepleierolle i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Studiets hovedfokus var rettet 

mot å utvikle større dybde og bredde på teoretisk kunnskap for å kunne utøve avansert 

klinisk sykepleie, videreutvikle praktiske ferdigheter gjennom simulering, ferdighetstrening 

og kliniske studier, lære systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens 

helsetilstand, foreta kliniske beslutninger, iverksette sykepleieintervensjoner og lage 

tiltaksplaner som kunne bidra til individuelt tilpassede helsetjenester, samt anvende 

vitenskapelige tilnærminger i fagutøvelse, fagutvikling og forskning med tanke på 

kvalitetsforbedring av sykepleien.  

 

Helsepolitiske dokumenter viser at det er endringer i befolkningens behov for helse- og 

omsorgstjenester. Det er flere eldre, flere med langvarig kronisk sykdom og flere med 

komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov. Samtidig er det færre sengeplasser og 

kortere liggetid i sykehus, pasientene som utskrives er generelt dårligere enn før, og mer 

avansert medisinsk behandling og oppfølging skjer i hjemmet. Sammen med krav til kvalitet 

og pasientsikkerhet, sammenheng og effektivitet i behandlingskjeden, viser dette at det er 

behov for sykepleiere med avansert klinisk kompetanse i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene.  

 

Etter at Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk 

allmennsykepleie ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16.01.2020, har en derfor valgt å 
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videreutvikle ovennevnte utdanning til en helhetlig masterutdanning i tråd med nevnte 

forskrift for å imøtekomme behovet for kompetanse. Samtidig endrer en navnet til Master i 

avansert klinisk allmennsykepleie. 

 

1.2 Målgruppe og opptakskrav 

Jf. Forskrift om krav til mastergrad (2005-12-01-1392) er masterstudiet i Avansert klinisk 

allmennsykepleie et § 5 studium på 120 studiepoeng og selvstendig arbeid i henhold til § 6 

om minimum 30 studiepoeng på masteroppgaven.  

 

Studiets målgruppe er sykepleiere med bachelorgrad i sykepleie, og med et 

karaktergjennomsnitt på C eller bedre, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved 

Høgskolen i Molde § 5. Det er videre krav om 2 års relevant yrkespraksis (fulltid i løpet av 

siste 5 år) fra eksempelvis sykehjem, hjemmetjeneste, boliger for barn og unge, kommunal 

akutt døgnhet (KAD) eller legevakt, rusomsorg, akuttmottak eller medisinske og kirurgiske 

sengeposter i sykehus mm. etter fullført bachelorutdanning. Søkere må ha «Offentlig 

godkjenning som sykepleier» fra Norge.  

 

Det er også et krav om at studenter som skal ut i kliniske studier må gjennomføre 

undersøkelser for tuberkulose og meticillinressistente gule stafylokokker (MRSA) 

 

1.3 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. 

 

1.4 Sluttkompetanse og forventet læringsutbytte 

Etter endt utdanning forventes en autonom og reflektert sykepleier med høy yrkesetisk 

standard og integrert dobbelkompetanse (avansert klinisk- og faglig lederkompetanse), som 

kan legge til rette for, og bidra til individuelt tilpassede helsetjenester, smidige pasientforløp, 

helsetjeneste på riktig nivå samt økt pasientsikkerhet. For at helsetilbudet skal fungere godt, 

vektlegges involvering og medvirkning av pasient/bruker og pårørende. 

 

Læringsutbyttebeskrivelsene er i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 

livslang læring i (syklus 2), og utformet i tråd med forskrift om nasjonal retningslinje for 

masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.  

 
Tabell 1: Beskrivelse av sluttkompetanse for Masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie (11.04.21) 

Emner Kunnskap Ferdighet Generell kompetanse 

MAK 700 
Avansert klinisk 
allmennsykepleie 
-kunnskapsgrunnlag i 
et sykepleie- og 
samfunns-

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

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 kan bidra til 
helhetlige pasientforløp, 
forsvarlige og kvalitative 
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vitenskapelig 
perspektiv   

teoretiske kunnskaps-
grunnlag 

gode helse- og 
omsorgstjenester 
 

MAK 710 
Patofysiologi ved  
akutte- og kroniske 
sykdommer og  
helseproblemer 
 
 

Har avansert kunnskap om 
anatomi, fysiologi og 
patofysiologiske prosesser i 
forhold til de vanligste 
akutte- og kroniske 
sykdommer og helse-
problemer en møter hos 
mennesker i alle aldre 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 

basert på kliniske 

retningslinjer eller litteratur 

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  

MAK 720 
Farmakologi og  
medikamentell 
behandling ved  
akutte- og kroniske 
sykdommer og  
helseproblemer 

Har avansert kunnskap om 
farmakologi og medisinsk 
behandling,-
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 ifra 
pasientens behov og 
helsetilstand 

MAK 730 
Helsehistorie og 
avansert klinisk 
helsevurdering  

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

Kan innhente helsehistorie, 
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  

MAK 740 
Akutte, ustabile og 
uavklarte situasjoner 
/faser                            
-faglig ledelse og 
koordinering i 
pasientforløp 
+ klinisk praksis 

Har avansert kunnskap om 
de vanligste akutte og 
kroniske sykdommer og 
helseproblemer en møter 
hos pasienter 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 evaluere og håndtere 
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 handlings-
alternativet  

MAK 750 
Helsefremming, 
forebygging og 
rehabilitering              
-faglig ledelse og 
koordinering i 
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, samt 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 
personer/pasient/bruker/ 
pårørende, tilpasset deres 
helsekompetanse, som 
fremmer funksjon, 
mestring og livskvalitet 

MAK 760 
Kunnskapsbasert 
fagutvikling, 
tjenesteforbedring 
og innovasjon 

Har inngående 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, 

Kan analysere og delta i 
relevant innovasjons- og 
forskningsarbeid for å 
forbedre helse- og 
omsorgstjenestetilbudet 
generelt og 
sykepleietilbudet i 
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samt ta hensyn til helse-
økonomiske vurderinger   

kommunale helse- og 
omsorgstjenester spesielt 

MAK 770 
Vitenskapsteori, 
forskningsmetode og 
forskningsetikk 

Har inngående kunnskap 
om vitenskapsteori, 
metoder og forskningsetikk 

Kan analysere og kritisk 
vurdere styrke og svakheter 
ved ulike forskningsdesign 
og metoder brukt i 
sykepleiefaglig forskning 

Kan anvende og kritisk 
vurdere alle elementer i 
forskningsprosessen  
 

MAK 780 
Prosjektplan 

Har inngående kunnskap om 
sentrale elementer som 
inngår i en prosjektplan for 
et vitenskapelig- eller 
kvalitetsforbedringsprosjekt  

Kan utarbeide en 
prosjektplan for et 
vitenskapelig- eller 
kvalitetsforbedringsprosjekt 

Kan analysere forsknings-
etiske problemstillinger, 
metoder samt 
forskningens relevans og 
nytteverdi, for å kunne 
utvikle eget fag 

MAK 790 
Masteroppgave 

Har avansert kunnskap 
innenfor fagområdet og  
spesialisert innsikt i et 
avgrenset område valgt som 
fordypningsområde innen 
avansert klinisk 
allmennsykepleie 
 

Kan analysere og forholde 
seg kritisk til ulike 
informasjonskilder, og 
gjennomføre et selvstendig, 
avgrenset forsknings- eller 
kvalitetsforbedringsprosjekt 
under veiledning og i tråd 
med gjeldende forsknings-
etiske normer og 
retningslinjer 

Kan bidra til nytenkning og 
initiere eller delta i 
relevant innovasjons- og 
forskningsarbeid for å 
forbedre helse- og 
omsorgstjenestetilbudet 
til pasienter/brukere i 
kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

 
 

2.0 Studiets innhold 
 

2.1 Studiets oppbygging og organisering 

 

Masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie er på 120 stp. og kan tas på deltid over 3,5 

- 4 år. Med utgangspunkt i anbefalinger gitt i Nasjonalt fagråd for sykepleie (november 2018) 

har en fordelt de 120 studiepoengene på følgende måte: 

 

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

Modul B: Vitenskapelige tenkning og metoder - 15 stp. 

Modul C: Avansert klinisk allmennsykepleie - 50 stp. 

Modul D: Masteroppgaven - 30 stp.  

 

Nevnte studiepoeng er videre inndelt i ni emner i tillegg til masteroppgaven, for å oppnå 

kompetanseområdene gitt i Forskrift om nasjonal retningslinje for utdanningen. Alle emnene 

er obligatoriske, men det kan søkes om innpass til enkeltemner som eksempelvis MAK 710-

720.  

 

Læringsutbyttene gitt i Forskrift om nasjonal retningslinje for avansert klinisk 

allmennsykepleie er knyttet til de ulike emnene i Tabell 2. Sammen skal emnene sikre at 

følgende sluttkompetanseområder er nådd: 

A - Klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse 
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B - Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning 

C - Faglig ledelse og koordinering 

D - Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon 
 
 
Tabell 5: Masterstudiets ulike emner, med studiepoeng og kompetanseområder jfr. Forskrift om nasjonale       
                retningslinjer for avansert klinisk allmennsykepleie (11.04.2021) 

Modul Emnekode Emnets navn Stp. S1 
H 

S2 
V 

S3 
H 

S4 
V 

S5 
H 

S6 
V 

S7 
H 

Kompetanse- 
områder A-D  
§ 4-15  

Modul A 
 

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

10 10          
C §10-12 

Modul A 
 

MAK 710 Patofysiologi ved akutte- 
og kroniske og sykdommer 
og helseproblemer 

10 10       A § 4-5 

Modul A 
 

MAK 720 Farmakologi og 
medikamentell behandling 
ved akutte- og kroniske 
sykdommer og 
helseproblemer 

10  10      A § 4-5 

Modul C MAK 730 Helsehistorie og avansert 
klinisk helsevurdering 

10  10      A § 4-5  
B § 7-9 

Modul C MAK 740 
a og b 

a)Akutte, ustabile og 
uavklarte situasjoner/faser 
-faglig ledelse og 
koordinering i 
pasientforløp  
b) Klinisk praksis 6 uker  

15 
 

   6 
+ 
 

9 
 

    A § 4-5+6 
B § 7-9 
C §10-12 

Modul C 
  

MAK 750 
 a og b  

a)Helsefremming, 
forebygging og 
rehabilitering, -faglig 

ledelse og koordinering i 
pasientforløp  
b) Klinisk praksis 6 uker  

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

Modul C MAK 760 Kunnskapsbasert 
fagutvikling, tjeneste-
forbedring og innovasjon 
 

5    5    D § 13-15 
C § 10-12 

Modul B MAK 770 Vitenskapsteori, 
forskningsmetode og 
forskningsetikk 

10     10   D § 13-15 
 

Modul C MAK 780 Prosjektplan 5     5   D § 13-15 
A – C § 4-12 
Tilpasset eget 
prosjekt 

Modul D MAK 790 Masteroppgave 30      30 A-D § 4-15 
Tilpasset eget 
prosjekt 

  Antall studiepoeng 120 20 20 15 20 15 30  

 

Progresjonen mellom emnene er beskrevet under emnebeskrivelsene MAK 700 – 709.       
Henholdsvis på side 15, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33. 
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2.2 Studiets undervisnings- og læringsformer 

Masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie har varierte undervisningsformer, og 

anvender både forelesninger, studentaktive metoder og selvstudier avhengig av 

læringsutbyttene i det enkelte emne.  Det legges derfor opp til en læringsstrategi som 

vektlegger aktiv bearbeidelse av kunnskap og ferdigheter med tilbakemeldinger underveis i 

læringsprosessen. 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.  

 

Eksempel på læringsaktiviteter er forelesninger, seminar og bruk av case, simulering og 

ferdighetstrening, refleksjonsgrupper, litteratursøk og kritisk vurdering av vitenskapelige 

artikler, seminarer med opponent og respondentskap, og klinisk praksis.  

 

2.2.1 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.  

 

2.2.2 Seminarer og bruk av case 

Seminarer med bruk av case er en velegnet metode når en skal utvikle en analytisk 

tilnærming og sikre dybdelæring. Case’ene kan være konstruerte eller hentet fra klinisk 

praksis, og analyseres ut ifra ulike perspektiver for å sikre dybde og bredde i forhold til en 

bestemt type problematikk. Symptomkombinasjoner og kompleksitet i casene tilpasses 

undervisningstema for å sikre integrering av teori. Bruk av Case tenkes brukt i både MAK710-

720-730 som omhandler sykdomslære, farmakologi, og helsehistorie og avansert klinisk 

vurdering. Case kan også brukes gjennomgående i enkeltemner i både MAK 740 og 750, som 

omhandler pasienter med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov, med fokus 

på henholdsvis helsefremming, forebygging og rehabilitering, samt akutte, ustabile og 

uavklarte situasjoner.  

 

2.2.3 Simuleringsaktivitet 

Jf. Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk 

allmennsykepleie, skal det minimum være 6 uker med ferdighetstrening, simulering og 

kritisk refleksjon à 40 t per uke. Simulering omfatter ferdighetstrening og fullskalasimulering, 

og er en teoretisk og praktisk forberedelse til de utfordringer studentene møter i klinisk 

praksis. Til denne undervisningsformen er det krav om forberedelse. Ferdighetstreningen 
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omhandler både kommunikasjon og samhandling, og utvikling av kliniske ferdigheter. Det 

legges til rette for at studentene skal oppøve ferdigheter i kommunikasjon og samhandling 

med pasient- og pårørende i ulike situasjoner – eksempelvis opptak av helse-historie, 

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 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 akuttsituasjoner.  

 

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 læringsutbytter rettet mot ferdigheter og 

kritisk refleksjon.  

 

2.2.4 Refleksjonsgrupper 

Deltakelse i refleksjonsgrupper er obligatorisk, og gruppene skal fungere som faste enheter 

gjennom de to første årene i masterprogrammet. Studentene skal bringe med seg case fra 

praksis, der det faglige innholdet er rettet mot oppgitte emner i studieplanen.  

I refleksjonsgruppene skal studenten reflektere, 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 

 

2.2.5 Litteratursøk og kritisk vurdering av vitenskapelige artikler 

Studentene får litteratursøk i ulike databaser og kritisk vurdering av ulike kunnskapskilder 

som eksempelvis kvalitative og kvantitative forskningsartikler allerede i første semester. 

Kunnskap om litteratursøk er grunnleggende for å jobbe kunnskapsbasert – for å kunne 
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finne evidens for «best practice» eller annen forskningslitteratur som er relevant for det 

temaet en jobber med. Opplæringen gis av en bibliotekar fra høgskolens bibliotek. Emnet får 

ny aktualitet når studentene begynner å jobbe med tema i tilknytning til masteroppgaven. I 

tilknytning til dette arbeidet får de også innføring i bruk av End-note.  

 

Sjekklister for vurdering av forskningsartikler finnes på helsebibliotekets hjemmesider 

https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering/sjekklister 

 

2.2.6 Seminarer med opponent- og respondentskap 

Seminarer med opponent- og respondentskap er en egnet metode i emner som har 

arbeidskrav med enten individuell- eller gruppeinnlevering, og i forbindelse med 

masteroppgaven.  

 

I forhold til masteroppgaven er det aktuelt både i forbindelse med fremlegg av 

prosjektplanen og i forbindelse med fremstilling av ulike deler i masteroppgaven.  

I et seminar legger studenten frem eget arbeid, og det er på forhånd oppnevnt opponenter 

(1-2) som har satt seg inn i oppgaven det skal opponeres- og responderes på. Gjennom 

denne metoden skal studenten utvikle ferdigheter i å gi konstruktive tilbakemeldinger, 

påpekte styrke og svakheter i andres arbeid, samt stille spørsmål ved uklarheter eller 

mangler i innholdet, som medstudenten får mulighet til å svare ut eller begrunne. Sentral i 

dette er at opponeringen skal ha en dialogisk form og den skal foregå med respekt. Etter at 

studenten har avsluttet sin opponering, åpnes det for at medstudenter og lærere kan stille 

spørsmål til arbeidet som er lagt frem.  

 

Metoden legger grunnlag for å utvikle både analytiske ferdigheter, samt ferdigheter i å 

resonere og argumentere faglig og saklig. Nevnte ferdigheter er overførbare til 

sammenhenger der en eksempelvis skal analysere komplekse pasientsituasjoner, samt 

argumentere for vurderinger og prioriteringer i eget fag etc. 

 

Veiledning 

Det gis veiledning i simulering og ferdighetstrening, refleksjonsgrupper, klinisk praksis, samt 

på prosjektplan og masteroppgaven. 

 

2.3 Praksisstudier er fordelt over to emner MAK 740 og MAK 750 

Studiet har 12 ukers klinisk praksis à 40 timer per uke og utgjør 480 timer (18 stp.). Den 

kliniske praksisen er fordelt over to praksisperioder, 6 uker i emnet MAK 740b  (9stp.) og 6 

uker i emnet MAK 750 b (9stp.). Praksisstudiene er komplementær til teoristudiene MAK 

740a og MAK 750a. Dette er i samsvar med Forskrift om nasjonal retningslinje for 

masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.  

 

https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering/sjekklister
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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 utøvere.  

Fokuset i praksisstudiene er rettet mot hva studentene skal lære i emnene 740 og 750. 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.  

 

Praksis er plassert i tredje og fjerde semester:  

• Praksissteder for MAK 740b kan være kommunal legevakt og KAD-avdelinger, eller 

akuttmottak og poliklinikker i spesialisthelsetjenesten  

• Praksissteder for MAK 750b 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 

 

2.3.1 Arbeidskrav i praksis 

Studenten skal skrive log over utvikling av egen kompetanse , se retningslinjer for 

profesjonell skriving jf.HiM.   

Etter gjennomført klinisk praksis skal studenten ha gjennomført og godkjent følgende 

arbeidskrav:    

MAK 740b 

• Opptak av helsehistorie, systematisk kartlegging og vurdering av pasientens 

helsetilstand, foreta beslutninger, iverksette intervensjoner og lage plan for 

oppfølging av pasientens helsetilstand 

• Helsestatus, status-rapporter og ulike notater 

• Undervisning og veiledning av pasient, pårørende og fagpersonale 

• Gjennomgang av medikamentliste 

• Kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker/pårørende 

• Lede- og koordinere helsetjenester  

 

En skriftlig individuell oppgave, se oppgavesettet i Canvas 

 

MAK 750b 

Studenten skal skrive log over utvikling av egen kompetanse , se retningslinjer for 

profesjonell skriving jf. HiM.   

Etter gjennomført klinisk praksis skal studenten ha gjennomført og godkjent følgende 

arbeidskrav:    
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• Opptak av helsehistorie, systematisk kartlegging og vurdering av pasientens 

helsetilstand, foreta beslutninger, iverksette intervensjoner og lage plan for 

oppfølging av helsetilstanden 

• Helsestatus, status-rapporter og ulike notater 

• Pasient- og pårørendeopplæring 

• Undervisning og veiledning av fagpersonale 

• Gjennomgang av medikamentliste 

• Kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker/pårørende 

• Ledelse og koordinering av helsetjenesten 

 

2.4 Eksamens- og vurderingsformer 

Det er valgt ulike eksamensformer for å teste ulike former for kunnskap. Vurderingsformene 

er angitt i emnebeskrivelsene MAK 700-790.  

• Skoleeksamen er valgt for å teste kunnskap i naturvitenskaplige emner  

• Hjemmeeksamen er valgt for å teste evnen til å anvende teoretisk kunnskap, 

analytisk ferdigheter og kritisk refleksjon. Her blir studenten utfordret i forhold til 

både individuell- og gruppeeksamen  

• Praktisk muntlig eksamen anvendes for å teste utøvelse av kliniske ferdigheter, 

vurderings- og beslutningsevner, samt ferdigheter i kommunikasjon og samhandling 

• Klinisk kompetanse testes i praksis 

• Teoretisk-, analytisk- og kritisk evne, selvstendighet samt gjennomførings- og 

formidlingsevne testes via Masteroppgaven  

 

2.5 Krav til studieprogresjon 
De ulike emnene i studiet bygger på hverandre, og beskrives under emnene MAK 700-790.  

Alle eksamener og arbeidskrav må være bestått før studenten kan begynne på 

masteroppgaven. 

 

2.6 Fravær 

All undervisning og praksis er obligatorisk. Fraværet inntil 10 % kan godkjennes. 

 

2.7 Pensum 

Det skal utarbeides en egen oversikt over pensumlitteraturen til de ulike emnene. Pensum 

oppdateres fortløpende, og publiseres i Leganto. 

 

2.8 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 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-19-2206
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Sykepleiere med en Master i avansert klinisk allmennsykepleie er kvalifisert for opptak ved 

ph.d. studier ved Høgskolen i Molde og andre universitet.  

 

2.9 Studiekvalitet 

Høgskolen i Molde har kontinuerlig fokus på studiekvalitet. For å sikre studentmedvirkning 

legges klassens time inn på hver samling. Det velges en tillitsvalgt, som også er 

studentrepresentant fra masterprogrammet til kvalitetsteamet ved HiM. Kvalitet i alle ledd 

sikres bl.a gjennom kontinuerlige emneevalueringer. Emneevalueringene omfatter 

studentevaluering, vurdering av emnet i forhold til oppnådd læringsutbytte samt oppfølging 

av tidligere evalueringer. Videre skal studentene evaluere studieprogrammet både midtveis 

og ved studieslutt. Studieleder for masterprogrammet rapporterer årlig om studiekvalitet og 

forbedringsområder. Masterprogrammet måles også årlig på studiekvalitet via 

Studiebarometeret.  

 

2.10 Studiets relevans for arbeidslivet  
Masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie er på avansert nivå, og er rettet mot både 

nåtidens og fremtidens behov for sykepleie, slik det beskrives i nasjonale helsepolitiske 

dokumenter og Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk 

allmennsykepleie.  

 

Sykepleiere med en master i avansert klinisk allmennsykepleie vil være spesielt egnet til ulike 

jobber innen helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten – eksempelvis i 

hjemmebasert omsorg, sykehjem, bofellesskap for barn og unge med omfattende 

helsebehov, enheter for rus og psykiatri, primærhelsetjenesteteam, oppfølgingsteam, 

kommunale akuttavdelinger (KAD-avdelinger), tjenester lokalisert til helsehus eller 

kommunale legevaktsordninger. De er også egnet til jobber i spesialisthelsetjenesten, som i 

akuttmottak, poliklinikker, koordinering av helsetjenester og til å lede faglige team. De vil 

også kunne bidra til å omsette forskningsbasert kunnskap til økt pasientsikkerhet, innovasjon 

og kvalitetsutvikling av tjenestene til brukere i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.  

 

3.0 Internasjonalisering og studentutveksling  
 

HiM samarbeider med universitet i og utenfor Europa, og er medlem av nordiske og 
internasjonale nettverk som åpner for konferanser studentene også kan delta i.  
 
Hovedspråket for studiet er norsk, men deler av undervisningen vil foregå på engelsk eller et 
skandinavisk språk. Studiet baserer seg på både norsk- og engelskspråklig pensumlitteratur, 
og engelske forskningsartikler. 
 

HIM har gode rutiner for studentutveksling, samt databaser for informasjon som er 

tilgjengelig for studentene på websiden 

https://www.himolde.no/?vrtx=search&query=Utveksling. Studieopphold i utlandet skal 

https://www.himolde.no/?vrtx=search&query=Utveksling
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fortrinnsvis være ved institusjoner som høgskolen har samarbeidsavtaler med. I dag har 

Avdeling HS samarbeidsavtale med The University of California, San Francisco (UCSF) – 

School of Nursing. Utveksling kan være rettet mot både teorikurs, klinisk praksis eller 

datainnsamling i forhold til masteroppgaven, eksempelvis for å innhente data om ulike 

modeller for utøvelse av avansert klinisk sykepleiepraksis. En åpner for at emner som er 

gjennomført i utlandet kan godkjennes, dersom de dekker tilsvarende emner i 

studieprogrammet i forhold til innhold og nivå. Tidspunktet for utveksling avhenger av 

fokuset for utvekslingen. 

 

Avdelingen har som mål å knytte seg til utvekslingsprogrammer via Erasmus og Norplus, med 

stipendordninger. 

 

4.0 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, 

sammenhengen mellom de ulike emnene, tema for undervisning, forventet 

læringsutbyttebeskrivelser, undervisningsformer og aktiviteter. 

 

4.1 MAK 700 Avansert klinisk allmennsykepleie- kunnskapsgrunnlag i et sykepleie- og 
samfunnsvitenskapelig perspektiv                                         
 

Emnekode  MAK 700 Avansert klinisk allmennsykepleie -
kunnskapsgrunnlag i et sykepleie- og 
samfunnsvitenskapelig perspektiv                                         

Studiepoeng 10 

Undervisningssemester Høst 

Vurderingsform og karakterskala Individuell hjemmeeksamen 
Bestått/ikke bestått 

Sensur Intern sensor 

Faglig innhold  
 
Emnet skal gi studenten bred kunnskap om den historiske og internasjonale utviklingen av 
avansert klinisk allmennsykepleie, 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.  
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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 og fremtidige behov i kommunale helse- og 
omsorgstjenester.  
 
Tema   
Avansert klinisk allmennsykepleie  

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

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

• Kunnskapsformer i sykepleie 

• Kunnskapsbegrepene techne, episteme og phronesis – og relevans for sykepleie 

• Forholdet mellom sykepleievitenskap og beslektede kunnskapsområder 

• Etikk og omsorgstenkning  

• Omsorg i spenningsfeltet mellom system og livsverden 

• Personsentrert sykepleie, kulturelt mangfold og pasient- og brukerinvolvering 

• Kunnskapsbasert praksis og fagutvikling 
- Innføring i systematisk litteratursøk i ulike databaser, sjekklister for kvalitative 

og kvantitative forskningsartikler 
- Innføring i vitenskapsteori, forskningsdesign og metoder 
 

 
 
Helseutfordringer og sykdomstilstander i kommunale helse- og omsorgstjenester  

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

 
Organisering og regulering av helsetjenesten 

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

• Pasientforløp og pasientsikkerhet, tjenestekoordinering  

• Undervisning, veiledning og brukerinvolvering 
 

Læringsutbytte 
 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

• Inngående kunnskap om kjernekompetanseområdene til avansert klinisk 
allmennsykepleie (AKS) nasjonalt og internasjonalt 

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

• Inngående kunnskap om etikk og omsorgstenkning 

• Inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens oppbygging, organisering og 
relevant regelverk 

• Inngående kunnskap om betydningen av faglig ledelse for kvalitet, 

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

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

• Inngående kunnskap om systematiske litteratursøk og kritisk vurdering av ulike 
kunnskapskilder 

• Identifisere og beskrive kjennetegn ved ulike vitenskapsteoretiske perspektiver, 
forskningsdesign og metoder 

 
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 

• Analysere og kritisk vurdere ulike kunnskapskilder 

• Kritisk vurdere og kvalitetssikre kvalitativ og kvantitativ forskning  

• Analysere ulike vitenskapsteorier, forskningsdesign og metoder 
 
  

 
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 kunnskaper på nye områder som kan bidra til nytenkning i kommunale 
helse- og omsorgtjenester  

• Anvende relevant forskning i oppgaver og arbeidskrav 

• Analysere og kritisk vurdere forskningsartikler av relevans for eget fagområde 
 
 

Læringsformer og aktiviteter Ressursforelesninger, gruppearbeid med caseløsning, 
og kritisk vurdering av forskningsartikler, selvstudie 

Obligatoriske aktiviteter Alle aktiviteter 
Arbeidskrav: Analyse av kvalitative og kvantitative 
forskningsartikler  
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4.2 MAK 710 Patofysiologi ved akutte- og kroniske sykdommer og helseproblemer                                       
Emnekode  MAK 710 Patofysiologi ved akutte- og kroniske 

sykdommer og helseproblemer                                       

Studiepoeng 10   

Undervisningssemester Høst 

Vurderingsform og karakterskala Skriftlig skoleeksamen 6 t. Bokstavkarakter A-F   

Sensur Intern/ekstern sensor 

Faglig innhold   
 
Emnet gir bred kunnskap om anatomi, fysiologi og patofysiologiske prosesser ved de mest 

vanlige akutte- og kroniske sykdommer og helseproblemer en møter hos mennesker i alle 

aldre i kommunale helse- og omsorgtjenester. Dette inkluderer også de ikke-smittsomme 

folkesykdommenene (NCD) som KOLS, diabetes, kreft og hjerte-kar sykdommer, samt 

demens, psykisk helse og rus. Hovedfokuset er rettet mot pasienter/brukere med 

komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov.  

 

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 problemstillinger en møter hos pasienter i klinisk praksis.   

 

Med utgangspunkt i pasientcase og kunnskap om patofysiologiske endringer og 

symptomer på sykdom og symptomknipper, 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 MAK 700 legger emnet grunnlag for kliniske vurderinger og beslutninger i 

MAK 720 - 730, og skal gi studentene styrket kunnskapsgrunnlag i å kartlegge og vurdere 

pasientens helsetilstand. 

 

Tema 

• Akutte og kroniske sykdommer, og kombinasjoner av symptomknipper 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, og 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 

• Pandemier - COVID 19 

 
Diagnostikk og behandling 



19 

 

• 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 

prosesser og 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 

• Inngående kunnskap om pandemier (COVID 19) – hvordan oppdage, vurdere og 

håndtere smitte 

 

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 

• Anvende kunnskap om pandemier for å forebygge, tidlig oppdage og iverksette 
intervensjoner med utgangspunkt i pasientens symptomer og behov, samt 
gjeldende retningslinjer  

 
Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at studenten kan: 

• Anvende sine kunnskap og ferdigheter på nye fagområder og ta ansvar for å 
arbeide selvstendig i oppfølging av pasient/bruker og pårørende i alle aldre   

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

• Anvende sine kunnskaper om pandemier, og samarbeide med andre profesjoner 
mellom og på tvers av nivåer i helsetjenesten og i samsvar med nasjonale 
retningslinjer 

Læringsformer og aktiviteter Ressursforelesning, speilvendt klasserom, 
gruppearbeid med caseløsning.  

Obligatoriske aktiviteter Alle aktiviteter 
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Arbeidskrav: Caseløsning med fremlegg 
 

 

4.3 MAK 720 Farmakologi og medikamentell behandling ved akutte- og kroniske 
sykdommer og helseproblemer 

Emnekode  MAK 720 Farmakologi og medikamentell behandling 
ved akutte- og kroniske sykdommer og 
helseproblemer 

Studiepoeng 10 

Undervisningssemester Vår 

Vurderingsform og karakterskala Skriftlig skoleeksamen 6 t. Bokstavkarakter A-F 

Sensur Intern/ekstern sensor 

Faglig innhold 
 
Emnet skal gi studenten bred kunnskap om medikamenter som anvendes i forhold til de 
mest vanlige akutte- og kroniske sykdommer og helseproblemer en møter i kommunale 
helse- og omsorgstjenester.  
 
Sentralt i emnet er medikamenter som er rettet mot behandling av pasienter/brukere 
med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov. 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 sammensatte sykdomstilstander 
samt gjennomføre systematisk legemiddelgjennomgang og samstemming. Studentene 
skal også øve på omregning av legemidler ved bruk av ulike omregningstabeller.  
 
Sammen med MAK 700 -710 legger emnet grunnlag for kliniske vurderinger og 
beslutninger i MAK 730, 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 

       -respiratoriske system 

       -kardiovaskulære system 

       -nevrologiske system 

       -endokrine system 

       -blod og immunsystem 

       -sanseapparatet  
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       -muskel og skjelettsystemet  

       -urinveiene 

       -fordøyelsessystemet, inkludert ernæring, væske og elektrolyttbalanse 

       -smerter 

       -infeksjonssykdommer 

• Legemidler som påvirker ulike sykdomsprosesser (immunologiske sykdommer, 
infeksjonssykdommer, kreftsykdommer) 

• Legemidler til barn, rusavhengige og eldre  

• Misbruk av legemidler og rusmidler 

• Systematisk legemiddelgjennomgang og samstemming av legemidler 

• Medikamentell behandling, oppfølging og bruk av 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 som anvendes ved akutte- og kroniske 
sykdommer og helseproblemer, og legemidler som påvirker sykdomsprosessen 

• 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 med akutte- og 
kroniske sykdommer og helseproblemer 

• Observere virkning og bivirkning av de medikamenter pasienten bruker 

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

• Vurdere og agere i forhold til interaksjonsmekanismer  

• Gjennomføre systematisk legemiddelgjennomgang og samstemming av legemidler  

• Foreslå endringer i legemiddellister 

• Gjennomføre legemiddelutregning og anvende ulike omregningstabeller i 
omregning av legemidler 

• Anvende digitale oppslagsverk, prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr 
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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,  
selvstudie  

Obligatoriske aktiviteter Alle  
Arbeidskrav: individuell skriftlig oppgave 

 
  

4.4 MAK 730 Helsehistorie og avansert klinisk helsevurdering  
Emnekode  MAK 730 Helsehistorie og avansert klinisk 

helsevurdering  

Studiepoeng 10 

Undervisningssemester Vår 

Vurderingsform og karakterskala Individuell muntlig og praktisk skoleeksamen i 
Objektiv strukturert klinisk undersøkelse (OSCE).  
Bestått/ikke bestått 

Sensur Intern sensor 

Faglig innhold 
 
Emnet tar utgangspunkt i de vanligste akutte- og kroniske sykdommer 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 helsehistorie, 

gjennomføre en helhetlig klinisk undersøkelse, vurdere, beslutte og iverksette 

intervensjoner samt lage planer for oppfølging av pasienter/brukere med akutte og/eller 

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 pasienter/brukere og pårørende, og 

andre faggrupper/profesjoner.  

 

Sammen med MAK 700 - 720 legger emnet grunnlag for kliniske vurderinger og 

beslutninger i MAK 740 - 750, 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. 
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Tema  
Helsehistorie og avansert klinisk helsevurdering 

• Rollen som avansert klinisk sykepleier 

• Kliniske undersøkelsesmetoder, intervjuteknikk og kartleggings- og 
kommunikasjonsverktøy 

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

• Normale fysiologiske funn, tegn på symptomer og patofysiologiske endringer 

• Helsestatus, status-rapport og ulike notater 

• Topp-til-tå undersøkelse  

• Ulike kartleggings- og kommunikasjonsverktøy 

• 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 elementene som inngår i opptak av en helsehistorie  

• 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 

• 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 helsehistorie 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:  



24 

 

• 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 

 

Læringsformer og 
aktiviteter 

Ressursforelesning, gruppearbeid med klinisk caseløsning, 
fremlegg i plenum og diskusjon. Kommunikasjonstrening, 
fullskalasimulering med avansert pasientsimulator, klinisk 
ferdighetstrening med bruk av medisinsk teknisk utstyr og 
rollespill. 

Obligatoriske aktiviteter Alle 
Arbeidskrav: Kommunikasjon og samhandling – opptak av 
helsehistorie, kliniske undersøkelser og kliniske resonnement  

 

 

4.6 MAK 740 a og b: Akutte, ustabile og uavklarte kliniske situasjoner, samt faglig 
ledelse og koordinering i pasientforløp og Klinisk praksis 

Emnekode  MAK 740 a Akutte, ustabile og uavklarte kliniske 
situasjoner/faser samt faglig ledelse og koordinering i 
pasientforløp og MAK 740 b Klinisk praksis 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Vår 

Vurderingsform og karakterskala Individuelt skriftlig arbeidskrav: Ukentlig log og 
individuell oppgave må være godkjent  
Klinisk praksis 6 uker à 40 timer pr.uke: Vurderes til 
bestått/ikke bestått – ut ifra læringsutbytter gitt i 
emnet.    

Sensur Intern sensor 

Faglig innhold 
 

Emnet skal gi studenten bred kunnskap om grunnleggende tenkning i forhold til 

behandling av pasienter i akutte, ustabile og uavklarte situasjoner/faser, og har et 

behandlende og lindrende aspekt.  

 

Emnet er inndelt i en teoridel og 5 uker direkte klinisk praksis + 1 uke praksis med fokus på 
faglig ledelse og koordinering i et pasientforløp i klinisk praksis.  
 

Den teoretiske delen skal gi studenten inngående kunnskap om behandlingsprinsipper i 

forhold til pasienter/brukere i akutte, ustabile og uavklarte situasjoner/faser. Innholdet er 

rettet mot håndtering av den akutte situasjonen og en vurdering av om pasienten skal 

behandles i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Fokuset er rettet helsehistorie, 

kliniske vurderinger og beslutninger, iverksettelse av intervensjoner og planer for 

oppfølging av pasient/bruker og pårørende ut ifra den aktuelle situasjonen. Dette 

inkluderer også tema som å «kjøpe seg tid», holde frem versus holde tilbake behandling, 
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klargjøre pasientens preferanser for behandling, samt føre faglige, etiske og juridiske 

resonnement i vurderingen av pasient/brukers helsetilstand selvstendig eller i samarbeid 

med andre profesjoner, samt legge til rette for palliasjon og en verdig død.  

 

Sentralt i disse situasjonene er faglig ledelse, teamarbeid og tverrprofesjonelt samarbeid, i 

tillegg til kommunikasjon og samhandling med pasienter/bruker og pårørende og 

koordinering i pasientforløpet.  

 

Sammen med MAK 700 – 730 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 

• Hastegradsvurdering, prioritering og avklaring  

• Prosedyrer i utvalgte akuttsituasjoner – akutte brystsmerter, pusteproblemer, 
infeksjoner, fall, epilepsi, akutte pareser, forgiftninger 

• Avansert klinisk vurdering og beslutning i akutte, ustabile og uavklarte faser 

• Faglig ledelse, koordinering og pasientsikkerhet 

• 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 verdig død 

• Dokumentasjon i EPJ  

• Etiske og juridiske retningslinjer for utøvelse i akutte situasjoner 
 

Læringsutbytte  
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

• Avansert kunnskap om kartlegging og vurdering av pasienter i akutte, ustabile og 

uavklarte situasjoner  

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

kjønn- og flerkulturelt perspektiv  

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

pårørende   

• Inngående kunnskap om vurdering og beslutning 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 
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• 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 i å håndtere akutte tilstander på en sikker, 

trygg og selvstendig måte 

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

resonnement 

• Analysere konkrete situasjoner og konsultere andre profesjoner på en selvstendig 

og faglig måte, samt initiere og bidra til samarbeid  

• Lede og koordinere helsehjelpen slik at pasientsikkerheten blir ivaretatt i akutte, 

ustabile og uavklarte faser 

• Vurdere konkrete situasjoner og ta hensyn til kulturelt mangfold ved tilrettelegging 
for palliasjon og en verdig død 

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

 
Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

• Klargjøre om pasienten skal behandles i kommune- eller spesialisthelsetjeneste 

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

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

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

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

 
 

Læringsformer og aktiviteter Ressursforelesning, gruppearbeid med caseløsning, 
ferdighetstrening med bruk av ulike screeningsverktøy  
og simulering av akutte situasjoner.  

• Veiledet praksis er på 6 uker  

• Praksissteder kan være akutt-mottak i 
sykehus, kommunal legevakt eller KAD 
avdeling 

Obligatoriske aktiviteter Alle 
Arbeidskrav: Log og skriftlig oppgave 
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4.5 MAK 750 a og b: Helsefremming, forebygging og rehabilitering, samt faglig ledelse 
og  koordinering i pasientforløp og  Klinisk praksis 

Emnekode  MAK 750 a Helsefremming, forebygging og 
rehabilitering, samt faglig ledelse og koordinering i 
pasientforløp  og MAK 750 b Klinisk praksis 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Høst 

Vurderingsform og karakterskala Individuelt skriftlig arbeidskrav: Ukentlig log og 6 
ukers klinisk praksis a 40 timer pr. uke: Vurderes til 
bestått/ikke bestått med tilhørende muntlig praktisk 
eksamen med fokus på undervisning og veiledning- 
ut ifra læringsutbytter gitt i emnet. 

Sensur Intern sensur 

Faglig innhold  
 

Emnet skal gi studenten bred kunnskap om grunnleggende tenkning i forhold til 
helsefremming, forebygging og rehabilitering med fokus på helsekompetanse, 
pasientopplæring, veiledning samt mestring av funksjonssvikt. 
 
Emnet er inndelt i en teoridel og 4 uker direkte klinisk praksis + 2 uker faglig ledelse i 
klinisk praksis.  
 

Det legges vekt på en helhetlig tilnærming til helse og sykdom, og tema som innhenting av 

helsehistorie og bruk av ulike screeningsverktøy for å kartlegge og vurdere funksjonsnivå 

og behov for helsehjelp. Sentralt i dette er gjennomføring av helsefremmende og 

forebyggende tiltak, tidlig oppdage tegn på endringer og iverksette intervensjoner før 

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

velferdsteknologi, undervisning og veiledning, samt understøtte pasient/bruker og 

pårørendes evne til mestring og egenomsorg. Sentralt i dette er også faglig ledelse, 

tverrprofesjonelt samarbeid samt koordinering i pasientforløp. 

 

Sammen med MAK 700 – 740 legger emnet grunnlag for at studenten skal utvikle 

kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i helsefremming, forebygging og 

rehabilitering som kan bedre pasientens symptomhåndtering, funksjonsnivå, 

mestringsevne og øke helserelatert livskvalitet. 

 
Tema 
Helse, sykdom og helsekompetanse 

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

• Faglig ledelse og koordinering i pasientforløpet 

• Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse  
 
Kartlegging og avansert klinisk vurdering av helsetilstand 
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• Ulike screeningsverktøy, kartlegging og vurdering av funksjon og behov, utvikling 
av planer 

• Oppfølging av medisinsk behandling  

• Kost og ernæring 

• Syn, hørsel, 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 nettverk 

• Tverrprofesjonelt samarbeid 

• E-helse og velferdsteknologi 

• Dokumentasjon i EPJ 
 

Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

• Inngående kunnskap om helsefremming, forebygging og rehabilitering  

• Inngående kunnskap om multimorbiditet, symptomkombinasjoner og behandling  

• Inngående kunnskap om funksjonsnivå og tidlige tegn på endringer i helsetilstand  

• Inngående kunnskap om reaksjoner og behov ved sykdom og lidelse 

• Inngående kunnskap om helsepedagogikk, kartlegging og aktivering av individuelle 

ressurser og mestringsstøttende intervensjoner 

• Inngående kunnskap om koordinering, tilrettelegging og tilpasning av helsehjelp i 

samarbeid med pasient/bruker og pårørende 

• 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/pårørende for å aktivere ressurser og tilrettelegge for livsmestring 

• Koordinere helsetjenesten for å fremme helhetlige pasientforløp og bidra til 
kontinuitet på tvers av tjenester og nivå i helsetjenesten  
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• Anvende kunnskaper om smittestoffer, smitterisiko og iverksette 

infeksjonsforebyggende tiltak 

• Dokumentere i pasientjournal (EPJ) 

 

 

Generell kompetanse 
Etter endt emne forventes det at studenten kan: 

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

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

livskvalitet 

• Kommunisere faglige problemstillinger med andre profesjoner for å bidra til 

forsvarlige- og kvalitative gode helsetjenester 

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

kompetanse, innsikt i andres og vite når disse bør involveres 

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

kvalitet på klinisk arbeid 

 

Læringsformer og aktiviteter Ressurs forelesning, gruppearbeid med caseløsning, 
ferdighetstrening med bruk av ulike screenings-
verktøy, simulere opptak av helsehistorie samt 
kommunikasjon og samhandling om helsefremmede 
tiltak  

• Veiledet praksis er på 6 uker  

• Praksissteder kan være hjemmebaserte 
helse- og omsorgstjenester, kommunale 
dagtilbud, boliger til barn og unge med 
omfattende helsebehov, lavterskeltilbud med 
fokus på psykisk helse og rus, læring- og 
mestringssenter og sykehjem 

Obligatoriske aktiviteter Alle 
Arbeidskrav: Log  

 
 

4.7 MAK 760 Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon 
Emnekode   MAK 760 Kunnskapsbasert fagutvikling,  

 tjenesteforbedring og innovasjon  
 

Studiepoeng 5 

Undervisningssemester Vår 

Vurderingsform og karakterskala Hjemmeeksamen i gruppe på 2-3 studenter. 
Eksamensbesvarelsen tar utgangspunkt i 
kvalitetsforbedringsprosjekt knyttet til klinisk praksis.  
Bestått/ikke bestått.  
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Sensur Intern sensor 

Faglig innhold 
 
Emnet skal gi studenten inngående kunnskap om endringsteori og endringsledelse, 
implementeringsteori, samt involvering av pasient/bruker- og pårørende i forskning 
og/eller kvalitetsforbedringsarbeid. Sentralt i emnet er tema som faglig ledelse, 
tverrprofesjonelt samarbeid, vurdering av pasientsikkerhet, bruk av velferdsteknologi og 
medisinsk teknisk-utsyr, samt relevante metoder for kunnskapsbasert fagutvikling, 
tjenesteforbedring, innovasjon og forskning.  
 
Sammen med MAK 700 – 750 legger emnet grunnlag for at studenten kan analysere 
faglige og etiske problemstillinger innenfor eget fagområde, samt identifisere-, initiere til 
kvalitetsforbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Det er lagt inn 21,5 t observasjonspraksis 
på eget praksissted knyttet til eksamen MAKS 760.   
 
Tema 
Helsepolitikk, ressurser og prioritering:  

• Lovverk og styringsdokumenter 

• Ressurser, prioritering og nytenkning 

 

Faglig ledelse 

• Ansvar, makt, myndighet og kultur 

• 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 

• Har inngående kunnskap om brukermedvirkning i forskning, utvikling og 

forbedringsarbeid  

• Inngående kunnskap om prioriteringer av helsehjelp i lys av nytte og tilgjengelige 
ressurser  

 
 
Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 
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• 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  

• Analysere og 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  

Obligatorisk arbeidskrav  
 

4.8 MAK 770 Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk                                    
Emnekode  MAK 770 Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk                                    

 

Studiepoeng 10 

Undervisningssemester Vår 

Vurderingsform og 
karakterskala 

Hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsen skal ta utgangspunkt i  
analyse og kritisk vurdering av en kvalitativ og en kvantitativ 
forskningsartikkel.  
Bestått/ikke bestått  

Sensur Intern sensor 

Faglig innhold 
 
Emnet skal gi studenten inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver og 
metoder relevant for sykepleiefaglig forskning, forskningsetiske normer, retningslinjer for 
forskning, samt begrepene validitet, reliabilitet og refleksivitet. Innholdet i emnet skal gi 
studenten grunnlag for å se sammenhengen mellom vitenskapteoretisk perspektiv og valg 
av forskningsdesign og metode. Emnet skal også gi innsikt kritisk vurdering av kvalitative- 
og kvantitative forskningsartikler av relevans for avansert klinisk allmennsykepleie.  
 
 
Emner legger grunnlag for MAK 790 Masteroppgaven, og skal gi studenten styrket 
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å gjennomføre et selvstendig 
vitenskapelig arbeid.  
 
Tema:  
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• Vitenskapsteorietiske perspektiver og metoder i sykepleie- og helsefaglig forskning 
o Positivisme, fenomenologi og hermeneutikk 
o Ulike design og metoder i kvalitativ forskning 
o Ulike design og metoder i kvantitativ forskning  
o Begrepene validitet, reliabilitet og refleksivitet  

• Internasjonale, nasjonale og regionale føringer for forskning 

• Forskningsprosessen 
 

Læringsutbytte 
 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten har: 

• Inngående kunnskap om det vitenskapsteoretiske grunnlaget for ulike 
forskningstradisjoner  

• Inngående kunnskap om sammenhengen mellom vitenskapsteori, ulike 
forskningsdesign og metoder i sykepleiefaglig forskning 

• Inngående kunnskap om ulike forskningsdesign og metoder i kvalitativ og 
kvantitativ forskning 

• Inngående kunnskap om analysemetoder i kvalitative og kvantitative forskning  

• Bred kunnskap om begrepene validitet, reliabilitet og refleksivitet, samt 
generalisering og overførbarhet 

• Inngående kunnskap om forskningsprosessen 

• Inngående kunnskap om etiske retningslinjer og normer for forskning 
 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

• Identifisere og beskrive kjennetegn ved ulike vitenskapsteoretiske perspektiver 

• Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder  

• Anvende ulike forskningsdesign og metoder i kvalitativ og kvantitativ forskning 

• Kritisk vurdere styrke og svakheter ved ulike forskningsdesign og metoder  

• Kritisk vurdere forhold som omhandler validitet, reliabilitet og refleksivitet, 
generaliserbarhet og overførbarhet i forskning 

• Formidle fag og forskningsresultat som er relevant for helse- og omsorgstjenesten 
 
Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

• Forstår og anvender vitenskapsteoretisk kunnskap  

• Anvende kunnskaper og ferdigheter om forskningsetisketiske problemstillinger, 
valg av metoder samt forskningens relevans og nytteverdi  

• Kommunisere og vise faglig og etisk forståelse for forskningsprosessens ulike faser 

Læringsformer og 
aktiviteter 

Ressursforelesninger, litteratursøk og bruk av endnote, 
gruppearbeid, gjennomføre kvalitative intervju, deltakende 
observasjon og fokusgruppeintervju, analysere data og 
fremstille resultatene. Designe en kvantitativ studie, 
gjennomføre statistisk analyse i SPSS og fremstille resultatene. 
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Obligatoriske aktiviteter metodeøvelser 

 

4.9 MAK 780 Prosjektplan  
Emnekode  MAK 780 Prosjektplan 

 

Studiepoeng 5 

Undervisningssemester Høst 

Vurderingsform og 
karakterskala 

Utforme en prosjektplan for masteroppgaven 
Bestått/ikke bestått  

Sensur Intern/ekstern sensor 

Faglig innhold 
 
I dette emnet skal studenten få nødvendige kunnskaper og ferdigheter i å utvikle en 
prosjektplan for et mastergradsprosjekt. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et selvvalgt tema 
med relevans for avansert klinisk allmennsykepleie, rettet mot kommunale helse- og 
omsorgstjenester på individ gruppe- eller systemnivå.   
 
Med utgangspunkt i et avgrenset og selvvalgt tema skal studenten utvikle kunnskap og 
ferdigheter i å vurdere sykepleiefaglige problemstillinger, anvende relevant bakgrunn- og 
forskningslitteratur, samt velge relevant forskningsmetode til å belyse og utvikle eget fag.  
 
Det er gitt to alternativer til utforming av prosjektplan: 
1. Utarbeide en prosjektplan for et forskningsprosjekt  
2. Utarbeide en prosjektplan for et endrings- eller kvalitetsforbedringsprosjekt  

 
Sammen med MAK 700 – 780 legger emnet grunnlag for at studenten kan gjennomføre et 
selvstendig forskningsprosjekt eller endrings- eller kvalitetsforbedringsprosjekt med 
utgangpunkt i avansert klinisk allmennsykepleie og fagets profil 
 
Tema:  

• Forskningsetiske lover, retningslinjer og normer for forskning 

• Personvern, personverntjenester og meldeskjema (NSD og REK) 

• Forskningsprosessens ulike faser 

• Forskningsprosjekt  

• Endrings- eller kvalitetsforbedringsprosjekt 
 

Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten har: 

• Inngående kunnskap om forskningsetiske lover, retningslinjer og normer for 
forskning 

• Inngående kunnskap om personvern, personverntjenester og meldeskjema (NSD 
og REK) 

• Inngående kunnskap om tema og relevant bakgrunns teori  
 

Ferdigheter  
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 
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• Identifisere tema, hensikt og problemstilling relevant for et avgrenset 
vitenskapelig- eller kvalitetsforbedringsarbeid 

• Redegjøre for selvvalgt tema, hensikt, tidligere forskning, problemstilling, utvalg 
samt valg av design og metode på en vitenskapelig måte 

• Redegjøre for etiske overveielser og nødvendige tillatelser 

• Utforme fremdriftsplan 

• Utforme søknader for innhenting av nødvendige tillatelser 
 
Generell kompetanse  
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

• Argumentere for prosjektets relevans og nytteverdi 

• Overholde forskningsetiske retningslinjer 
 

Læringsformer og 
aktiviteter 

Ressursforelesninger, litteratursøk, gruppearbeid, work-shop 
med opponent og respondentskap, veiledning 
 

Obligatoriske aktiviteter Alle 
Arbeidskrav: Framlegg med opponent og respondentskap 

 

 

4.10  MAK 790 Masteroppgave   
Emnekode    MAK 790 Masteroppgave 

                              
 

Studiepoeng 30 

Undervisningssemester Vår 

Vurderingsform og 
karakterskala 

Masteroppgave 
Gradert karakter A- F 

Faglig innhold 
 
Emnet skal gi studenten inngående kunnskap og ferdigheter i å gjennomføre et selvvalgt 
og avgrenset vitenskapelig arbeid under veiledning. Med utgangspunkt MAK 780 
prosjektplanen, skal studenten gjennomføre alle ledd i forskningsprosessen. Fremstillingen 
skal bære preg av selvstendige vurderinger, og evne til å behandle stoffet på en saklig, 
kritisk og analytisk måte, og det skal være en gjennomgående sammenheng i alle deler av 
masteroppgaven.  
 
Masteroppgaven skal normalt forankres i Avdeling HS sine kompetanse- og 
forskningsområder, som gir studenten mulighet til å delta i ulike forskningsmiljø. Det 
legges opp til workshop med presentasjoner av eget arbeid, og bruk av opponent- og 
respondentskap fra medstudenter og lærere, der studenten skal synligjøre progresjon i 
arbeidet med masteroppgaven. Studenten kan selv velge om oppgaven skal utformes som 
en vitenskapelig artikkel med kappe, eller monografi.  
 
Emnet skal bidra til nytenkning, og at studenten motiveres til videre forskning og/eller 
utviklingsarbeid, selvstendig eller i samarbeid med andre forskere, eller gå videre på ph.d. 
studier ved høgskolen i Molde eller ved andre universitet.  
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Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten har: 

• Inngående kunnskap om Avansert klinisk allmennsykepleie - fagområdets historie, 
tradisjon, egenart og plass i samfunnet – nasjonalt og internasjonalt 

• Spesialisert innsikt i et valgt fordypningsområde innenfor avansert klinisk 
allmennsykepleie 

• Spesialisert innsikt i metoden valgt for innsamling og analyse av data 

• Avansert kunnskap om sentrale sykepleievitenskapelige perspektiver som er 

relevant for å kunne utøve og videreutvikle rollen som AKS 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

• Innhente og anvende spesialisert kunnskap fra relevante fagområder  

• Anvende relevante teorier, forskningsdesign og metoder for innsamling-, analyse- 
og fortolkning av data 

• Behandle fagstoffet på å en selvstendig, saklig, kritisk og analytisk måte 

• Analysere og forholde seg kritisk til ulike kilder, og anvende disse til å formulere 
faglige resonnement 

• Synliggjøre sammenhengen mellom problemstilling, design, valg av metode, teori 
og resultat 

• Reflektere over styrker og svakheter ved eget masterprosjekt 

• Gjennomføre et avgrenset vitenskapelig arbeid i tråd med forskningsetiske 
retningslinjer, og under veiledning 

 
Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

• Formidle egen forskning, beherske fagets terminologi og vise til relevans for 
yrkesutøvelsen av AKS 

• Analysere faglige og etiske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets 
kunnskapsgrunnlag, historie, tradisjon, rolle og funksjon i samfunnet 

• Anvende kunnskaper og ferdigheter i å implementere forskningsbasert kunnskap i 
klinisk praksis 

• Initiere og/eller delta i relevant innovasjons- og forskningsarbeid for å forbedre 
helse- og omsorgstjenestetilbudet til pasienter/brukere i kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

• Anvende kunnskaper og ferdigheter i å implementere kunnskapsbasert praksis 

Læringsformer og 
aktiviteter 

Workshop- opponent og respondentskap 

Obligatoriske aktiviteter Workshop- opponent og respondentskap 
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5.0 Eksamenskoder studieåret 2022- 2026 
Emnekode   Innhold Stp.   Karakter  Arbeidskrav Høst Vår Vår  Vurderingsform  

  Emne 1 og 2 - Høst   Refleksj. gr     

MAK 700  Avansert klinisk allmenn-
sykepleie- kunnskapsgrunnlag 
i et sykepleie- og samfunns-
vitenskapelig perspektiv 

10 Bestått/ikke 
bestått 

Må være 
godkjent 

10   Individuell 
hjemmeeksamen 
Innlevering i Inspera 

MAK 710  Patofysiologi ved akutte- og 
kroniske sykdommer og 
helseproblemer 

10 Gradert 
karakter A-F 

Må være 
godkjent 

10   Skoleeksamen 6 t 
Innlevering i Inspera 

 Emne 2 og 3 - Vår   Refleksj. gr     

MAK 720 Farmakologi og 
medikamentell behandling 
ved akutte- og kroniske 
sykdommer og 
helseproblemer 

10 Gradert 
karakter A-F 

Må være 
godkjent 

 10  Skoleeksamen 6 t     
innlevering i Inspera 

MAK 730 Helsehistorie og avansert 
klinisk helsevurdering  

10 Bestått/ 
ikke bestått 

Må være 
godkjent 

 10  Individuell praktisk 
muntlig skole-
eksamen OSCE 

 Emne 4 - Høst   Refleksj. gr     

MAK 740 a 

 

 

MAK 740 b 

Akutte, ustabile og uavklarte 
situasjoner, samt faglig 
ledelse og koordinering i 
pasientforløp  

Klinisk praksis 6 uker 

15 Bestått/ikke 
bestått 

Må være 
godkjent 

6 
 
 

+ 
 
 

9 

  Bestått/ikke bestått 
 
 
 
 
Klinisk Praksis: 
bestått/ikke bestått 
 

 Emne 5 og 6 - Vår    Refleksj. gr     

MAK 750 a 

 

MAK 750 b 

Helsefremming, forebygging 
og rehabilitering, samt faglig 
ledelse og koordinering i 
pasientforløp  
 
 Klinisk praksis 6 uker 

15 Bestått/ikke 
bestått 

Må være 
godkjent 

 6 
 

+ 
 
 
 

9 

 Bestått/ikke bestått 
 
Klinisk Praksis med 
individuell muntlig 
eksamen: 
-bestått/ikke bestått 

MAK 760 Kunnskapsbasert fagutvikling, 
tjenesteforbedring og 
innovasjon 

5 Bestått/ikke 
bestått 

Må være 
godkjent 

 5  Hjemmeeksamen i 
gruppe 

   Emne 7 og 8 - Høst             

MAK 770 Vitenskapsteori, metode og 
forskningsetikk 

10 Bestått/ikke 
bestått  

Må være 
godkjent 

10   Individuell 
hjemmeeksamen 
Innlevering i Inspera  

MAK 780 Prosjektplan 5 Bestått/ikke 
bestått 

Må være 
godkjent 

5   Individuell 
hjemmeeksamen 
Innlevering i Inspera 

 Emne – Vår og høst   OBS     

MAK 790 Masteroppgave 30 Gradert 
karakter A-F 

  30 Individuell 
hjemmeeksamen 
Innlevering i Inspera 
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 Studiepoeng 120   50 40 30  

 


