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FORORD
Formålet med denne rapporten har vært å bringe frem økt kunnskap om fleksible
sykepleierutdanninger, og dermed utfylle norsk utdanningsstatistikk sitt bilde av
omfanget av og variasjonen i hvordan fleksibel utdanning er organisert. Rapporten er en
del av prosjektet «Utdanner vi helsepersonell som by og land trenger?»
Vi har arbeidet med en stram tidsramme for å samtidig kunne imøtekomme en
forespørsel fra Helsedirektoratet om bistand til et oppdrag med overlappende formål, og
håper at rapporten svarer tilfredsstillende på forespørselen.
Rapporten inneholder mange detaljer om fleksible sykepleierutdanninger. Vi vil takke
våre informanter på sykepleierutdanningene for å ha tatt seg tid til å svare på våre
henvendelser. Eventuelle feil i fremstillingen er forfatternes ansvar.
Jeanette Huemer, førstelektor ved UiT Norges arktiske universitet, sykepleie campus
Hammerfest, har undersøkt de fleksible videreutdanningene og skrevet kapittel 5 i
rapporten.

Tromsø, 02.09.2020
Margrete Gaski
Seniorforsker ved NSDM og prosjektleder
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SAMMENDRAG
Fleksibel sykepleierutdanning
Tilgangen på grunn- og videreutdanningstilbud
Margrete Gaski og Jeanette Huemer
NSDM-rapport 2020

Denne rapporten er et resultat av et ønske ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin
(NSDM) om å bringe frem økt kunnskap om fleksible sykepleierutdanninger. Vi forstår
fleksible sykepleierutdanninger som studieprogram som ikke er ordinære utdanninger
over tre år med fast oppmøte på campus, men at de har en fleksibilitet i seg som kan
gjelde sted for undervisning eller praksis, opptak, organisering og progresjon. Rapporten
er samtidig et svar på Del 1 i en forespørsel fra Helsedirektoratet (16. juni 2020) om
bistand til et oppdrag om desentraliserte utdanningstilbud.
Spørsmål om grunnutdanning som fleksibel utdanning har vært et tema siden 1967
(Ottosenkomiteens innstilling nr. 2). Fleksibel sykepleierutdanning startet i 1990 i Troms,
og i 1991 i Finnmark og Oppland. Det har foregått en omstrukturering hvor
sykepleierutdanningene siden 90-tallet har blitt fusjonert og «universitetifisert». De siste
ti årene er det årlige antallet uteksaminerte sykepleiere i Norge økt med knapt 1 000
totalt, til 4 119 uteksaminert i 2019. Fra 2019 ble det innført minimum karakterkrav i
både norsk og matematikk for opptak på sykepleierutdanning. Nasjonale retningslinjer
for sykepleierutdanningen (RETHOS) ble vedtatt, og gjelder fra studieåret 2020-2021.
Data om antallet studenter på fleksibel sykepleierutdanning er upresise

Ulike begreper er i dag i bruk for å beskrive studieprogram som ikke er ordinære
utdanninger over tre år med fast oppmøte på en sykepleierutdanningscampus; dette er
omtalt som deltid, desentralisert, distriktsvennlig, samlings- eller nettbasert utdanning.
Utdanningsinstitusjonene har lagt ulikt innhold i slike begreper. Dette har forplantet seg
gjennom innrapportering til Databasen for høgere utdanning (DBH). Data fra DBH er ofte
ikke merket nøyaktig med hvilket studieprogram dette gjelder, og angir ofte ikke
studiested. Dermed identifiseres ikke alle fleksible studieprogram som dette, og
kvaliteten på data om fleksible utdanninger er dermed ikke så god. Gitt disse svakhetene,
har vi laget en oversikt over antall fullførte fleksible studieprogram for grunnutdanning i
sykepleie de siste fem årene, beskrevet med DBHs betegnelser på studieprogram.
Oversikten viser at til sammen 1 500 sykepleiere er uteksaminert fra fleksible
sykepleierutdanninger i perioden 2015-2019.
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Totalt antall uteksaminerte sykepleiere i 2015-2019 var 19 592. Med utgangspunkt i data
rapportert inn til DBH, utgjorde andelen sykepleiere uteksaminert på fleksibel
sykepleierutdanning i perioden 2015-2019 7,6 prosent av det totale antallet sykepleiere
uteksaminert i denne perioden. Andelen var høyest i 2015 med drøyt 10 prosent.
Studiesteder og studieprogram: fleksibel sykepleierutdanning i mange varianter

For å kunne beskrive og sammenligne de fleksible studieprogrammene, og senere
beskrive effekter på lokal rekruttering, trenges en mer systematisk beskrivelse som
fanger variasjonen. Vi har laget en beskrivelse basert på sju dimensjoner, tuftet på data
fra studiestedenes nettsider, supplert av intervjuer med nøkkelinformanter. Resultatet
oppsummert i tabellen viser at fleksibel sykepleierutdanning foregår i mange varianter,
og utdanningene rundt om i landet er ulike med hensyn til dimensjonene som vi har valgt
å fokusere på, her formulert som påstander:
A.
Undervisningen er flyttet ut fra campus for å komme nærmere studentens bosted
B.
Underviserne er i stor grad forankret lokalt
C.
Praksis foregår i størst mulig grad lokalt
D.
Det er lokal innvirkning på dagens opptak
E.
Utdanningen har lokal forankring og/eller kommunesamarbeid i dag
F.
Progresjon er deltid (4-årig utdanning)
G.
Organisering er i form av samlingsbasert undervisning
Tabell: Studiesteder og fleksible studieprogram i sykepleie 2015-2019. Flere av
dimensjonene kan innebære grader av oppfyllelse (stort kryss tilsvarer stor grad, lite kryss
tilsvarer mindre grad).

Undervisningsinstitusjon
Nord universitet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
UiT Norges arktiske universitet
Høgskolen i Innlandet
Høgskulen på Vestlandet
Nord universitet
NTNU
Universitetet i Agder
UiT Norges arktiske universitet

1

2

Studiested
Sandnessjøen
Tynset
Kristiansund
Finnmark
Kongsvinger
Bergensområdet
Vesterålen (Stokmarknes)
Oppland
Agder
Troms

A
X
X
X
x
X
x
x
x
X
X

B
X
x
X
x
x
X

C
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X

D
X
-

E
x
X
X
X
X
X
X
x

F
X
X
X
X
X
X
X
(-)1
X

G
X
X
X
X
X
X
x
-

Agder vurderer å gå over fra heltids- til deltidsstudium fra 2021.
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I tillegg til de 11 studieprogrammene i tabellen, er det/var det en rekke studieprogram
som synes å være rene deltidsutdanninger og som avholdes på campus (i Harstad,
Levanger, Bodø, Mo i Rana2, Førde, Porsgrunn, Elverum).
Resultatene viser at fleksibel sykepleierutdanning foregår i mange varianter, og de
eksisterende utdanningene rundt om i landet er i liten grad like med hensyn til
dimensjonene som vi har valgt å fokusere på.
Et mangfold av fleksible videreutdanninger for sykepleiere

Våre resultater viser at til sammen 18 utdanningsinstitusjoner ga til sammen 269 fleksible
videreutdanningstilbud for sykepleiere i årene 2013, 2015, 2017 og 2019. De fleste ble
gitt flere av årene. Antallet videreutdanningstilbud økte med 19 prosent mellom 2013 og
2017, men var stabilt på samme nivå mellom 2017 og 2019.
Videreutdanning defineres i denne sammenheng som all kompetanseheving for
sykepleiere på mer enn 30 studiepoeng som tilbys av høyere utdanningsinstitusjoner i
Norge. I Norge er det få krav til kompetanseheving og spesialisering etter fullført
grunnutdanning, men for å arbeide som for eksempel anestesisykepleier,
barnesykepleier, intensivsykepleier, operasjonssykepleier og kreftsykepleier (forkortet
ABIOK) kreves spesialutdanning. I motsetning er det ikke et krav til spesialutdanning i
eldreomsorg om man arbeider i et sykehjem, eller akuttsykepleie om man arbeider på
legevakt i kommunen. Den eneste spesialutdanningen som har egen autorisasjon er
jordmor.
Videreutdanninger kan både være rent kliniske tilbud eller en del av en master. Etter
Bolognaprosessen har det vært en utvikling mot at flere av de tradisjonelle kliniske
videreutdanningene tilbys som master. Tradisjonelle kliniske spesialutdanninger som
ABIOK tilbys både på heltid og som deltidsutdanning. En god del av videreutdanningene
er tverrfaglige (åpne for flere profesjoner). En stor andel videreutdanninger tilbys bare i
en periode og avspeiler trender eller statlige satsningsområder. Videreutdanningene
stiller krav til at sykepleieren har grunnutdanning (bachelor) i sykepleie, autorisasjon som
sykepleier og som regel, men ikke alltid, praksis med direkte utøvelse av sykepleie
overfor pasienter etter endt utdanning. Det er lokalt opptak til alle videreutdanninger.
Lokalt opptak betyr at det kan være bestemte krav for det enkelte studium og man søker
direkte til studiestedet.

2

Studiested Mo i Rana kan alternativt forstås som en campus som er bygd opp for å komme nærmere
studentenes bosted.
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1 FLEKSIBEL SYKEPLEIERUTDANNING
Denne rapporten er et resultat av et ønske ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin
(NSDM) om å bringe frem økt kunnskap om fleksible sykepleierutdanninger. Vi forstår
fleksible sykepleierutdanninger som studieprogram som ikke er ordinære utdanninger
over tre år med fast oppmøte på campus, men at de har en fleksibilitet i seg som kan
gjelde sted for undervisning eller praksis, opptak, organisering og progresjon.
Rapporten er samtidig et svar på Del 1 i en forespørsel fra Helsedirektoratet (16. juni
2020) om bistand til oppdrag om desentraliserte utdanningstilbud – tillegg til
tildelingsbrev nr. 8 – oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet
ønsket å få belyst følgende spørsmål:
1. «Helsedirektoratet ønsker en oversikt over tilgangen til desentraliserte og
deltidsbaserte grunn- og videreutdanningstilbud innen sykepleie. Det innebærer
kartlegging av en historisk utvikling over tilgjengelige utdanningstilbud 3-5 år tilbake i tid,
og 3-5 år frem i tid. Oversikten bør inneholde antall studieplasser for de ulike
studietilbudene, lokalisering av studiestedene og hvilke modeller som finnes.
2. Helsedirektoratet ønsker dokumentasjon (forskningsbasert) på om og hvordan
desentraliserte studier virker rekrutterende, og om noen modeller er mer egnet enn
andre.»
Vi oppfatter oppdraget som at det innebærer en oversikt over fleksible utdanningstilbud;
hva er volumet på studentmassen, hvor er studiestedene, og hvilke varianter av
studieprogram finnes.
Fleksibel utdanning og digitalisering henger sammen, siden digitalisering gir muligheter
for fleksible studiemodeller. Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere
utdanning og forskning) leder arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren,
som skal lanseres i 2021.
Begrepsforvirring i beskrivelser av fleksible sykepleierutdanninger
Ulike begreper er i dag i bruk for å beskrive studieprogram som ikke er ordinære
utdanninger over tre år med fast oppmøte på en sykepleierutdanningscampus; dette er
omtalt som deltid, desentralisert, distriktsvennlig, samlings- eller nettbasert utdanning.
Utgangspunktet er at det er noen «skjær i sjøen» når man skal beskrive fleksible
sykepleierutdanninger, og dette handler om datamaterialet og om uklare definisjoner
som ligger til grunn for statistikken om slike utdanningstilbud. Når man skal beskrive
fleksible utdanninger, er det en utfordring at utdanningsinstitusjonene har lagt ulikt
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innhold i begrepene som er i bruk for å beskrive studieprogrammene. Innholdet som
legges i begrepene kan også variere internt ved samme utdanningsinstitusjon.
Begrepsforvirringen har forplantet seg gjennom innrapportering til Databasen for høgere
utdanning (DBH). Derfor kan ikke data fra DBH fortelle oss om når det samme virkelig er
det samme, eller når forskjellig virkelig er forskjellig.
I vår tilnærming benytter vi to ulike datagrunnlag for å beskrive volumet av studieplasser
på den ene siden, og studiesteder og variasjonen i studieprogram på den andre siden.
Rapportens formål gjenspeiler denne todelingen. For det første; gi en oversikt over antall
fullførte fleksible studieprogram for grunnutdanning i sykepleie de siste fem årene,
beskrevet med de begrepene som i dag brukes i DBH (kapittel 2). For det andre; beskrive
hva variasjonen i utdanningsprogram for grunnutdanning rommer, og på basis av dette gi
en oversikt over hvilke fleksible sykepleierutdanninger som finnes, samt lokalisering av
studiesteder (kapittel 3). Beskrivelsen som fanger variasjonen i fleksible studieprogram er
basert på sju ulike dimensjoner, og bygger på informasjon fra studiestedenes nettsteder
supplert av intervju med nøkkelpersoner ansatt ved utdanningene. Oversikten inkluderer
historikk og videre planer i den grad dette ble formidlet av nøkkelpersonene.
Beskrivelsene av fleksibel sykepleierutdanning følges av en oversikt over tilgjengelige
fleksible videreutdanningstilbud for sykepleiere de siste fem årene (kapittel 4).
1.1 Kort om historikken til fleksible utdanninger3
Spørsmål om grunnutdanning som fleksibel utdanning var et tema allerede i 1967
(Ottosenkomiteens innstilling nr. 2). St. Meld. nr. 17 (1974-75) Om den videre utbygging
og organisering av høgre utdanning bekreftet økt satsing på fleksibel utdanning. Allerede
tidlig på 1970-tallet la distriktshøgskolene fleksibelt til rette deler av sitt ordinære
studieprogram enten som deltidstilbud eller som tilbud i distriktene. På 1970- og 80tallet var rundt hver fjerde student ved distriktshøgskolene omfattet av fleksibel
tilrettelegging. Desentralisert sykepleierutdanning startet i 1990 i Troms, og i 1991 i
Finnmark og Oppland (Jensen 2008, Nilsen et al. 2012, Rognstad 2009). Frem til 1991
kunne distriktshøgskolene selv, etter skjønn, ta opp søkere med kortere teoretisk
utdanning i tilfeller hvor teoretisk eller praktisk bakgrunn var relevant for
studieretningen. Hernes-utvalget (NOU 1988:28) og St. Meld. Nr. 43 (1988-89) Mer
kunnskap til flere anerkjente at fleksible studier må omfatte grunnutdanning, men pekte
samtidig på at slike spesialopplegg ikke må svekke rekrutteringen til de ordinære
heltidsstudiene. Fra 1991 ble opptakskrav standardisert, før utviklingen igjen ble
reversert på slutten av 1990-tallet. Med St.meld. nr. 27 (2000-2001) kom et
3

6

Aspekter ved historikken er, foruten referansene i teksten, hentet fra Grepperud, 2005.
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«gjennombrudd» for fleksibel utdanning, med forslaget i Lånekassens regelverk om at
studenter ikke lenger trenger å oppholde seg på lærestedet for å kunne motta
studiestøtte.
1.2 «Universitetifisering», flere utdanningsplasser, nye krav
I 1995 var det 28 undervisningsinstitusjoner (høgskoler) og til sammen 35 studieprogram
i sykepleie (grunnutdanning). I 2019 var antallet sunket til 13 undervisningsinstitusjoner
(sju universiteter og seks høgskoler). Det har foregått en omstrukturering hvor
sykepleierutdanningene siden 90-tallet har blitt fusjonert og «universitetifisert».
Universitetene begynte å ta over sykepleierutdanningen med første uteksaminerte
student i 2005 (Stavanger), 2008 (Agder), 2009 (Tromsø), 2011 (Nordland, senere Nord),
2016 (NTNU) og 2018 (Oslo Met og Universitetet i Sørøst-Norge). Samtidig har mange
sykepleierutdanninger fusjonert (Vedlegg 2). Denne omstruktureringen har hatt
betydning for tilbudet av fleksibel sykepleierutdanning.
I 2019 ble det uteksaminert 2 517 sykepleiere fra universitetene. Dette utgjorde 61
prosent av alle uteksaminerte sykepleiere. De siste ti årene er det årlige antallet
uteksaminerte sykepleiere i Norge økt med knapt 1000 totalt. Siste 5-årsperiode (20152019) har det vært jevn økning i antallet uteksaminerte sykepleiere: 3 639, 3 783, 4 009,
4 042, 4 119 (data fra DBH; fullført vitnemålsgivende studieprogram). Kjønnsfordelingen
på uteksaminert sykepleiere i 2019 var 3 625 kvinner og 494 menn (12 prosent).
Fra 2019 ble det innført minimum karakterkrav 3 fra videregående skole i både norsk og
matematikk for opptak på sykepleierutdanning. 15. mars 2019 ble nasjonale
retningslinjer for sykepleierutdanningen (RETHOS) vedtatt, og gjelder fra studieåret
2020-2021. Dette innebærer en intensjon om å gjøre sykepleierutdanningene likere i
form av felles kompetansekrav. Hver enkelt utdanningsinstitusjon skal kunne bestemme
innholdet i utdanningen, men RETHOS definerer sluttkompetansen for hver utdanning og
skal utgjøre en minstestandard for hver kompetanse. Det er imidlertid lagt detaljerte
føringer på hva praksisstudiene skal omfatte (hva og hvor lenge).
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2

METODER OG DATAGRUNNLAG

Informasjon om studier og studieplaner er hentet fra utdanningsinstitusjonene
(nettversjon av studieplaner per juni 2020, se Vedlegg 1 med lenker), og kvalitetssikret
og supplert gjennom en ringerunde til nøkkelpersoner ved utdanningsinstitusjonene i
juni 2020. Denne datainnhentingen omfatter ikke data om heltids- og
deltidsstudieprogram på faste campus.
Data om grunnutdanningen i sykepleie fra 2015 til 2019 er hentet fra Databasen for
høyere utdanning4. Søket i DBH var avgrenset slik: Fullført vitnemålsgivende
studieprogram (uteksaminerte). Årstall = 2019, 2018, 2017, 2016, 2015.
Organisering/hierarki = Insttype-institusjon-avdeling-institutt-studieprogram.
Departement = Kunnskapsdepartementet. Undernivå = Bachelor, 3-årig, Bachelor, 4-årig.
Studium = sykepleierutdanning.
I beskrivelse av volum på fleksibel sykepleierutdanning har vi valgt å benytte data fra DBH
om sykepleierutdanninger som ikke er en ordinær bachelor på full tid over tre år. Dette
innebærer studieprogram som i DBH er kategorisert som desentral, deltids, 4-årig,
nettbasert, samlingsbasert, distriktsvennlig eller praksisbasert utdanning, eller en
kombinasjon av nevnte karakteristikker. Denne kategoriseringen stemmer ikke helt
overens med informasjon fra andre kilder (nettsiden til Samordna opptak, informasjon
innhentet gjennom ringerunden til nøkkelpersoner ved de enkelte
utdanningsinstitusjonene, og utdanning.no). I følge nettsiden utdanning.no5 er det for
eksempel lokalt opptak ved tre studieprogram i bachelor sykepleie samt ved en rekke
masterstudier, mens våre informanter sier at dette kun gjelder Høgskulen på Vestlandet
(desentralisert).
Datagrunnlaget om fleksible utdanninger i DBH er altså i noen grad upresist med hensyn
til antallet studenter som omfattes. I definisjonene av begreper om studieorganisering
som er i bruk, er man i første rekke opptatt av hvor undervisningen foregår, og videre
hvorvidt undervisningen gis i bolker (samlinger). Definisjonene som er i bruk fanger ikke
at det er til dels store og fundamentale forskjeller mellom studieprogram som er
beskrevet med samme studieorganisering.
Tabell 1 viser hvordan begreper om studieorganisering som er i bruk i beskrivelser av
sykepleierutdanning i Norge, er definert i dagens utdanningsstatitstikk.

4
5

8

https://dbh.nsd.uib.no
https://utdanning.no/studiebeskrivelse/sykepleie
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Tabell 1: Begreper om studieorganisering som er i bruk i dag i norsk offentlig statistikk

Begreper som
er i bruk
Undervisning
ved
institusjonen

Hvor er begrepet i
bruk
DBH

Definisjon

Desentralisert
undervisning

DBH6

Dette er studieprogrammer der studenter fysisk møter
opp til undervisning ved andre steder enn
institusjonens/avdelingens ordinære campuslokaliteter.
Det gis vanlig klasseromsundervisning med lærer/studentkontakt, gjerne gitt i bolker, som ukesamlinger,
helgesamlinger etc. Omfatter ikke programmer som
representerer samarbeidsavtaler mellom andre
universiteter eller høgskoler.

Desentralisert
undervisning

DBH7

Undervisning som avholdes utenfor institusjonens
lokaliteter (offentlige etater, bedrifter, hoteller,
studiesentra etc.). Dette er ofte vanlig
klasseromsundervisning, gjerne gitt i bolker, som
ukesamlinger, helgesamlinger etc. Tekniske hjelpemidler
blir i liten grad benyttet til formidling av lærestoff og til
reell toveis fjernkommunikasjon som støtte for
læringsprosessen

Nettbasert
undervisning
(med eller
uten
samlinger)

DBH

Studieprogram som tilbys som ren nettundervisning, eller
i kombinasjon med regionale eller campusbaserte
samlinger. Undervisningsformen kjennetegnes av høy
grad av fleksibilitet, der undervisningen i stor grad er
organisert innenfor digitale læringsrom med
kommunikasjon mellom student og lærested.

Deltid

DBH

Andel av heltid mindre enn 1

Samlingsbasert Samordna opptak
Nettbasert
Samordna opptak

Dette er programmer der undervisningen foregår ved
institusjonens/avdelingens ordinære
undervisningslokaliteter, dvs. ordinær campusbasert
undervisning. Omfatter også programmer der studentene
kommer til institusjonens campuslokaliteter for
undervisning i bolker; helger, uker etc. Denne type
studenter benevnes gjerne for "samlingsstudenter".

(definisjon er ikke oppgitt på nettsiden)
(definisjon er ikke oppgitt på nettsiden)

6

NSD Studieprogram https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/tabell.action?tabellId=347
NSD Desentralisering og fjernundervisning
https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/tabell.action?tabellId=182
7
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Tabellen som gir oversikt over videreutdanninger i kapittel 4 framkommer etter ulike
tilnærminger. Utgangspunktet er i hovedsak tall fra DBH, samt nettstedet utdanning.no
sin oversikt over videreutdanninger, det enkelte studiesteds nettside, og i noen tilfeller
studieplan eller fagplan. Det er også tatt med tverrfaglige/flerfaglige videreutdanninger
og mastere i helsefag der dette er registrert som studium i helsefag i DBH (eksempel
psykisk helsevern). Søkeparametre i DBH: Årstall = 2019-2015 og 2013 (i tabellen
presenteres bare oddetallsårene), Semester = Høst (enkeltemner tilbys også i
vårsemestre, men høst er hovedopptak), Departement = Kunnskapsdepartementet,
Organisering/hierarki = Studium-Institusjonstype-Institusjon-Studieprogram-Emne,
Undernivå = Årsstudium, 60-studiepoeng, Lavere nivå (øvrige), Master, 2-årig, Master,
erfaringsbasert, 1,5-2 år, Master, 1-1,5-årig, Høyere nivå (øvrige), Studium = Helsefag,
Studieprogram videregående nivå, Sykepleierutdanning (helsefag er tatt med da det gir
mulighet for å finne relevante tverrfaglige emner), Tilbudsstatus = Avviklet, Løpende
(fanger opp både nåsituasjon og historiske emner).

3 OMFANGET AV FLEKSIBEL SYKEPLEIERUTDANNING
I 2019 var det totalt 55 ulike studieprogram for sykepleierutdanning (DBH, data for
2019), inkludert fleksible studieprogram. Studieprogrammene ble gitt av sju universiteter
(UiT Norges arktiske universitet, Nord universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU), Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitet i
Stavanger, og OsloMet) og seks høgskoler (Høgskolene i Molde, Innlandet, Østfold, på
Vestlandet, VID og Lovisenberg).
Antallet studenter på fleksibel sykepleierutdanning – data fra DBH
Som beskrevet i metodeavsnittet er det en utfordring at det ikke uten videre er mulig å
telle hvor mange fleksible studieprogram som finnes, på grunn av uklar registrering. Et
annet moment er at disse utdanningene på noen steder foregår regelmessig (for
eksempel annet hvert år), og andre steder mindre regelmessig, slik at antallet
studieplasser varierer fra år til år. For å beskrive volumet har vi valgt å fokusere på antall
studenter som har fullført fleksible utdanninger de siste fem årene, basert på
registreringer i DBH av det som vi antar er fleksible sykepleierutdanninger.
Tabell 2 viser antallet kandidater som har fullførte sin utdanning på de ulike
studieprogrammene i perioden 2015-2019. Som man kan lese mellom linjene i tabellen,
har det i denne perioden vært flere fusjoner av utdanningsinstitusjoner, og en institusjon
har gått fra å være høgskole til å bli universitet (Vedlegg 2 gir en oversikt over fusjoner av
utdanningsinstitusjoner med fleksibel sykepleierutdanning). Tabellen viser at det de siste
fem årene til sammen er uteksaminert 1 500 sykepleiere fra fleksible
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sykepleierutdanninger (det som i DBH er kategorisert som desentral, deltids, 4-årig,
nettbasert, samlingsbasert, distriktsvennlig eller praksisbasert utdanning, eller en
kombinasjon av nevnte karakteristikker). Drøyt halvparten av disse 1 500 sykepleierne
(54 prosent), er utdannet på det som er beskrevet som en deltidsutdanning.
Tabell 2: Fleksible utdanninger. Antall uteksaminerte sykepleiere 2015-2019 (Data fra DBH:
avrundet til nærmeste 5, fullførte vitnemålsgivende studieprogram (uteksaminerte))

Undervisningsinstitusjon og studieprogram
UiT deltid samlingsbasert
UiT deltid samlingsbasert
UiT nett praksisbasert deltid
UiT nettstøttet deltid
Høgskolen i Harstad /UiT Harstad deltid
Høgskolen i Nesna samlingsbasert
U i Nordland 4-årig nett- og samlingsbasert
U i Nordland 4-årig nett- og samlingsbasert
praksisområde Vesterålen
Nord Universitet 4-årig nett- og samlingsbasert
Nord universitet 4-årig nett- og samlingsbasert
praksisområde Helgeland
Nord universitet 4-årig nett- og samlingsbasert
praksisområde Vesterålen
Nord universitet samlingsbasert
NTNU desentral
NTNU Gjøvik deltid
Høgskolen i Gjøvik deltid
Høgskulen i Sogn og Fjordane deltid
Høgskulen på Vestlandet Førde deltid
Høgskolen i Bergen/Høgskulen på Vestlandet
desentralisert
Universitetet i Stavanger nettbasert
Universitetet i Agder distriktsvennlig
Høgskolen i Sørøst-Norge deltid
Høgskolen i Sørøst-Norge deltid
Høgskolen i Telemark deltid
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, deltid
Vestfold
Universitetet i Sørøst-Norge deltid
Høgskolen i Østfold deltid
Diakonhjemmet Oslo deltid/ VID Oslo deltid
Totalt
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2015

2016

2017 2018
20
25
35
50

10
15
30
5
15

20

2019 Total
25
70
85
10
20
35
50
5
15

10
15

20

10
50

15

5

35
30
25

15
25
10
10

5

20
10

25
20

15

40

50

45

15
70
10
25

15

55
20

15
70
10
30

25
65
65

50
15

25
30
385

35
40
285

5
315

50

45

5
280

235

60
70
10
180
30
25
30
195
55
55
25
65
115
15
95
60
80
1500
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Data fra DBH i Tabell 2 er i noen tilfeller ikke merket nøyaktig med hvilket studieprogram
dette gjelder. Mange av studieprogrammene identifiserer ikke studiested, dette gjelder
for eksempel de fleste studieprogram som tilhører UiT Norges arktiske universitet og de
som tilhører Høgskolen/Universitetet i Sørøst-Norge, og Høgskolen Innlandet sitt
studieprogram på Kongsvinger. Videre er det for eksempel to ulike registreringer av
deltidsstudenter ved tilsynelatende samme studieprogram ved Høgskolen i Sørøst-Norge
i 2017. Deltidsutdanninger som finnes i Elverum og Molde er ikke registrert som
deltidsutdanninger.
Med utgangspunkt i data om fleksible utdanninger rapportert inn til DBH, utgjorde
andelen sykepleiere som er uteksaminert på fleksibel sykepleierutdanning i perioden
2015-2019 7,6 prosent av det totale antallet sykepleiere uteksaminert i denne perioden
(Tabell 3). Andelen var høyest i 2015 med drøyt 10 prosent.
Tabell 3: Antall sykepleiere på fleksibel utdanning uteksaminert i perioden 2015-2019 som
andel av totalt antall sykepleiere uteksaminert. Data fra DBH.

Antall uteksaminert på fleksibel utdanning
Totalt antall uteksaminerte sykepleiere
Andel uteksaminert på fleksibel utdanning

2015 2016 2017 2018 2019 Total
385 190 255 215 220
1500
3639 3783 4009 4042 4119 19592
10,6
5,0
6,3
5,3
5,3
7,6

Gjennomføringsgrad
Siden datagrunnlaget om fleksible utdanninger i DBH er beheftet med usikkerhet, er det
ikke mulig å sette opp en samlet oversikt over fleksible utdanninger, og finne samlet
gjennomføringsgrad.
For å kunne beskrive og sammenligne de ulike studieprogrammene, og ikke minst for
senere å kunne beskrive mulige effekter på lokal rekruttering, trenges det en mer
grundig og systematisk beskrivelse som fanger variasjonen av studieprogram. I neste
kapittel beskrives ulike studieprogram basert på informasjon fra studiestedenes
nettsteder supplert av intervju med nøkkelpersoner ansatt ved utdanningene.
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4 STUDIESTEDER OG STUDIEPROGRAM - INGEN ER LIKE
Dette avsnittet omfatter innledningsvis en beskrivelse av sju dimensjoner som vi bruker
for å fange variasjonen i fleksible sykepleierutdanninger (grunnutdanning). Ved hjelp av
dimensjonene vil vi i neste trinn sammenligne studieprogrammene.
Hvis vi knytter våre sju fleksibilitetsdimensjoner til definisjoner av deltid og
desentralisering som er i bruk i DBH (Tabell 1), er vår forståelse at deltid (F) er et aspekt
ved fleksibilitet. Desentralisering er et annet aspekt ved fleksibilitet, og dette er et
begrep som er mer diffust. Med inndelingen i sju dimensjoner, undersøker vi flere sider
av fleksibilitet som kan knyttes til desentralisering: hvor undervisningen foregår (A),
hvorvidt underviserne er lokalt forankret (B), hvor praksis foregår (C), lokal innvirkning på
opptak (D), og lokal forankring og kommunesamarbeid (E).
4.1

Utvalgte fleksibilitetsdimensjoner for kategorisering av
grunnutdanningstilbud

A Hvor foregår undervisningen?
Denne dimensjonen handler om hvor studentene er under studiene (i hvilken grad er de
på sitt bosted). Reiser de til en campus, forstått som et lærested med undervisnings- og
forskningsaktivitet for sykepleierutdanning, eller er brorparten av undervisningen flyttet
ut til for eksempel et studiesenter.
B Lokalt forankra undervisere?
Denne dimensjonen handler om hvorvidt brorparten av de som underviser har en lokal
forankring, for eksempel i form av at de bor der eller at de har en stilling i lokal
helsetjeneste – eller om de pendler ut fra en campus for å undervise lokalt.
C Hvor foregår praksis?
50 prosent av sykepleierutdanningen er praktiske studier. Praksissted rapporteres ikke til
utdanningsmyndigheter, og beskrivelser av studieprogram gir i liten grad informasjon om
dette. Dimensjonen handler om hvorvidt praksis foregår lokalt (i nærheten av der
studentene bor) så langt det er mulig. En modell med tilrettelegging for mest mulig
praksis nært der studentene bor, er gjerne motivert av at studentene er lite mobile med
hensyn til å flytte midlertidig til andre steder. En del sykehuspraksis vil imidlertid ikke
være mulig å gjennomføre lokalt på grunn av mangel på passende praksissted.
D Lokal innvirkning på opptak?
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Det mest vanlige er at sykepleierstudentene søker studieplass gjennom samordna
opptak, og konkurrerer på poeng. Lokalt opptak gir muligheter for å prioritere studenter
fra utvalgte kommuner, eller å prioritere utvalgte studenter, for eksempel at
helseledelsen i en kommune vil prioritere helsefagarbeidere som er ansatt i kommunen
og som ønsker å utdanne seg til sykepleiere.
E Lokal forankring og kommunesamarbeid
Denne dimensjonen handler om hvorvidt utdanningsinstitusjonen samarbeider med
kommunene eller helsetjenesten lokalt om sykepleierutdanningen (utover samarbeid om
praksisplasser), for eksempel lokaler og utstyr.
F Progresjon: heltid eller deltid?
Dimensjonen handler om hvorvidt studiet foregår på heltid (over 3 år) eller på deltid
(over 4 år). Det at et studietilbud er på deltid, er ikke en dimensjon ved desentralisering,
men er en dimensjon ved fleksibilitet.
G Organisering: samlingsbasert eller kontinuerlig undervisning?
Organisering handler om hvorvidt studiet er samlingsbasert eller om undervisningen
foregår kontinuerlig (hver uke). Vi avgrenser oss til å se på samlinger som er fysiske, det
vil si at man møtes et sted (alternativt kan samlinger være nettbaserte).
Nettbasert undervisning er ikke inkludert som en av fleksibilitetsdimensjonene av den
grunn at i dag er alle studier nettbaserte til en viss grad, og dette er under rask utvikling.
4.2 Beskrivelse av de fleksible utdanningstilbudene for sykepleie
Beskrivelsen av fleksible utdanningstilbud for grunnutdanning i sykepleie er basert på de
sju utvalgte fleksibilitesdimensjonene som er nærmere beskrevet i forrige avsnitt. Videre
beskrives først hvert studieprogram med utgangspunkt i de sju dimensjonene. I tillegg til
de nevnte dimensjonene, beskrives endringer tre til fem år tilbake og planer fremover i
den grad de er kjente.
UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet omfatter fire sykepleierutdanninger som i utgangspunktet
var knyttet til hver sine høgskoler, og som i løpet av perioden 2007-2016 er samlet under
samme undervisningsinstitusjon; UiT. Tre av de fire høgskolene hadde, og tilbyr fortsatt,
fleksibel sykepleierutdanning, samtidig som det fortsatt er ordinær grunnutdanning over
tre år ved de fire studiestedene Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik. De fleksible
sykepleierutdanningene beskrives hver for seg, da de er ulike med hensyn til de nevnte
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dimensjonene og tilpasset lokale forhold. I tillegg finnes et studieprogram på deltid som
går fast på campus Harstad. En arbeidsgruppe ved UiT skal nå gjennomgå alle de fleksible
sykepleierutdanningene ved UiT.
Finnmark
Finnmarksmodellen har utgangspunkt i sykepleierutdanningen i Hammerfest som
tidligere var en del av Høgskolen i Finnmark (med campus i Alta). Siden oppstarten i 1991
har den fleksible sykepleierutdanningen i Finnmark vært lagt til ulike kommuner. Fra
januar 2021 starter samisk sykepleierutdanning opp i Kautokeino, etter modell av
desentralisert studietilbud, med planlagt opptak hvert annet år.
A. Undervisningen foregår på studiestedet i samlingsukene. På grunn av HMS-krav,
må noe undervisning i dag legges til Hammerfest, som er eneste sted med
øvingsrom (øvingsrom er under bygging i Kautokeino). Videre fremover
planlegges årlige opptak i enten Alta eller Kirkenes.
B. Noen undervisere er ansatt lokalt, enten fast eller på prosjektbasis, men
gjennomføringen av studiet er avhengig av lærere fra campus i Hammerfest. I
Kirkenes (som hadde aller første kull) har det alltid vært 1-1,5 ansatte lokalt, og i
Alta er også noen undervisere ansatt lokalt.
C. I utgangspunktet foregår praksis i størst mulig grad i studentens hjemkommune,
men de senere år er det en tendens til at praksis er i en av de tre
vertskommunene (Alta, Kirkenes, Hammerfest).
D. Det var lokalt opptak frem til 2013. Skolen ba helseledelsen i kommunene hjelpe
til med rekruttering av studenter og det var for eksempel grupper på fem
studenter fra enkelte småkommuner.
E. Den første perioden med fleksibel sykepleierutdanning lagde høgskolen avtaler
med vertskommunene om lokaler, støtte til videokonferanse og eventuelt ekstra
praksisplasser. Så lenge det var lokalt opptak, hadde helseledelsen i kommunene
oversikt over hvem som gikk på desentralisert sykepleierutdanning. I dag har ikke
studentene og underviserne den samme relasjonen til kommunene. Dette
handler også om at underviserne ikke lenger følger ett kull, og mange undervisere
er involvert.
F. Kullene frem til 2008, samt Alta-kullet i 2011, gikk på heltid. Nå er det deltid.
G. Undervisningen er i hovedsak samlingsbasert, vanligvis med fire samlinger av 1-2
uker per år.
Troms

Tromsmodellen har sitt utspring i Tromsø helsefaghøgskole som i 1994 ble en del av
Høgskolen i Tromsø, og som i 2007 fusjonerte med UiT (med campus i Tromsø).
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A. Undervisningen ved de fleksible sykepleierutdanningene foregår på fire steder;
Finnsnes og Bardufoss i Midt-Troms, Storslett i Nord-Troms og Tromsø. I
Tromsøgruppa er det mange studenter fra distriktet rundt Tromsø.
B. De som underviser er bosatt der hvert av studiesentrene er. Man bruker også
undervisere som er helsepersonell lokalt på spesielle tema, for eksempel lokal
sårsykepleier. En del av underviserne har også stilling i kommunehelsetjenesten
samtidig.
C. Praksis tilstrebes gjennomført lokalt, dette omfatter også noe av praksisen i
spesialisthelsetjenesten, hvor man bruker den desentraliserte
spesialisthelsetjenesten (f eks DPS).
D. Det er lokalt opptak annet hvert år ved opptakskontoret til UiT, da studiene
starter i januar. Opptaket gjøres imidlertid etter samme regelverk som samordna
opptak. Ingen kommuner har lenger noe med opptaket å gjøre. Tidligere var det
et samarbeid med kommunene og et visst antall studenter fra hver kommune.
E. Kommunene har ikke noen direkte finansiering av den fleksible utdanningen. På
Storslett samarbeides det med videregående skole, og man bruker skolens lokaler
til ferdighetstrening.
F. Studieprogrammene er fireårige.
G. Studentene har undervisning to dager per uke i undervisningsperioder når det
ikke er praksis. Men introduksjon til hver av de tre årsenhetene starter med en
ukesamling i Tromsø.
Nord Universitet
Dagens fem studiesteder i sykepleie (Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Namsos og Levanger)
ved Nord universitet har over tid blitt en realitet gjennom fusjoner av ulike
sykepleierutdanninger, gjennom desentraliserte studieprogram, og nedleggelse av
sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Tidligere Innherred sykepleierhøgskole (i
Levanger) og Namdal sykepleierhøgskole inngikk i Høgskolen i Nord-Trøndelag i 1994,
som videre fusjonerte med Nord universitet i 2016, og har i dag ordinær grunnutdanning
på disse to stedene. Frem til fusjonen hadde Levanger jevnlig deltidsstudium, ofte i
samarbeid med kommuner. Det er ordinær grunnutdanning også i Bodø (hovedsete for
Nord universitet) og Mo i Rana. Det har tidligere vært deltidsutdanning i Mo i Rana og
Bodø med lokalt opptak, med (foreløpig) siste opptak i 2016.
Vesterålen (Stokmarknes)
A. Undervisningen foregår i leide lokaler på Stokmarknes i Vesterålen.
B. Lokale lærerkrefter underviser, noe undervisningspersonale har fast tilhold i dette
bygget og andre har tilhold på Leknes i Lofoten. I tillegg brukes nettbasert
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C.

D.
E.
F.
G.

undervisning hvor det samarbeides med undervisere ved øvrige studieprogram i
sykepleie ved Nord universitet.
I utgangspunktet er det praksisavtaler i Nordland og i Nord-Trøndelag, men siden
studiet rekrutterer studenter fra hele landet (inkludert Oslo og Trondheim),
tilpasses dette. Rundt halvparten av de 40 i siste kull er bosatt i Vesterålen og
Lofoten. Studieprogrammet har derfor over tid blitt mer likt et rent
deltidsstudium. Informanten har en formening om at de som bor lengst borte,
faller fra etter hvert, og kommer eventuelt inn ved studieprogram nærmere der
de bor.
I mange år var det lokalt opptak (vinteropptak). Etter 2017 har det ikke vært
lokalt opptak.
Ikke spesielt samarbeid med kommunen.
Studieprogrammet går på deltid over fire år.
Undervisningen er samlingsbasert, med noen få fysiske samlinger på
Stokmarknes, og mye nettbasert undervisning. Tidligere var studiet i større grad
preget av at all aktiviteten var samlet i regionen, både undervisning og praksis.

Sandnessjøen
Høgskolen i Nesna (studiested Sandnessjøen) fusjonerte med Nord Universitet i 2016.
Siste kull på fleksibel sykepleierutdanning ble tatt opp i 2015 og avsluttet i 2019.
Høgskolen i Nesna har siden 2000 hatt fleksibel sykepleierutdanning. Mens øvrige
fleksible sykepleierutdanninger i Nordland tidlig gikk over til å ha mye av
teoriundervisningen og kontakten med studentene på nett, holdt Nesna på en
pedagogisk tilnærming med vekt på oppmøte på samlinger hvor utvikling av relasjoner
gjennom samhandling med andre ble vektlagt.
A.
B.
C.
D.
E.

Undervisning med oppmøte i Sandnessjøen.
Lokalt baserte undervisere.
Praksisavtaler med Helgelandssykehuset og omkringliggende kommuner.
Lokale opptak 2000-2005. Samordna opptak hvert år 2007-2015.
Kommunesamarbeid utover praksisplasser inkluderte oppstart av
undervisningssykehjem i en kommune og forskningssamarbeid om
rehabiliteringstilbud i en annen. Et samarbeid mellom kommuner på ytre
Helgeland og VID vitenskapelige høgskole planlegger oppstart i 2021 med et nytt
samlingsbasert deltidsstudium.
F. Studiet foregikk på deltid over fire år.
G. Studieprogrammet var samlingsbasert.
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NTNU
Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte (2016) med Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), og har campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund
med grunnutdanning i sykepleie på heltid på hver av campusene. Frem til og med opptak
i 2018 var det også et studieprogram for fleksibel sykepleierutdanning, med grupper av
14 studenter på hvert sted i Valdres, Hadeland og Otta, samt 28 i Gjøvik.
Studieprogrammet er lagt på is begrunnet med at det er vanskelig å finne praksisplasser.
Tidligere ble praksisen lagt i perioder mellom heltidsutdanningenes praksis, men etter
omlegging av heltidsutdanningene og ett felles studieprogram for
sykepleierutdanningene på heltid ved NTNU, er det ikke lenger plass innimellom
praksisperiodene for heltidsstudentene, og spesialisthelsetjenesten får ikke til å stille
med 70 ekstra praksisplasser. Med Corona er undervisningen lagt om til digital
undervisning, og fylkeskommunen og karrieresentrene er utfordret med tanke på mulig
organisering av heltidsutdanningen med bedre tilpasning til de som bor i distriktet.
Oppland (Valdres, Hadeland, Otta og Gjøvik)
A. Studentene er inne på campus i Gjøvik to dager annenhver uke, og øvrige uker
møtes de på de tre karrieresentrene eller jobber nettbasert. Historikken er at på
begynnelsen av 90-tallet ble det streamet forelesninger i sanntid, hvor
forelesninger ble fulgt fra de tre lokale karrieresentrene. Etter hvert har mere
blitt nettbasert.
B. Det foregår ingen fysisk undervisning med undervisere på karrieresentrene.
Undervisere har pleid å reise ut fra Gjøvik til 1-2 samlinger per semester.
C. Praksis i primærhelsetjenesten og eventuelt psykiatri foregår lokalt. Øvrig praksis i
spesialisthelsetjeneste foregår i Gjøvik eller Lillehammer.
D. Det var tidligere lokalt opptak som eventuelt var øremerket utvalgte kommuner.
Fra 2008 ble det samordna opptak hvert år.
E. Den desentraliserte modellen har sin historie tilbake til 1991. Studiesentrene var
viktige samarbeidspartnere fra 1997, blant annet er det gjennomført en
undersøkelse i Vadres midt på 90-tallet. I 2006 startet prosjektet
Kompetansemotor med blant annet målsetting om å øke kompetansenivået i
Oppland ved fokus på fleksibel/desentralisert utdanning på høyere nivå, med
fylkeskommunen som motor og blant annet kommunene som deltakere.
F. Studieprogrammet er på deltid over fire år.
G. Undervisningen foregår kontinuerlig, med to undervisningsdager hver uke.
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Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde har grunnutdanning i sykepleie på full tid i Molde, og startet med et
enkelt kull med desentralisert utdanning i 2016 (Surnadal) og fortsatte med Kristiansund
fra 2019, som planlegges med oppstart hvert annet år fremover.
A. Høgskolen i Molde startet opp med sitt første desentraliserte kull i 2016 i
Surnadal, og fortsatte med kull i Kristiansund med oppstart i 2019 og videre
annen hvert år. All undervisning på sistnevnte foregår i Kristiansund.
B. Underviserne reiste til Surnadal. Det var en lokal koordinator første halvåret, da
denne sluttet overtok en som pendlet fra Kristiansund. Underviserne på
studieprogrammet i Kristiansund er i stor grad lokalt baserte, i form av ansatte
som har sitt arbeidssted i Kristiansund.
C. Det tilstrebes lokal praksis så vidt det er mulig, inkludert på DPS i kommunen og
tilgrensende kommuner. Sykehuspraksis foregår i Kristiansund og Molde.
D. Samordna opptak med opptak fra hele landet. Hadde primært tenkt
Nordmøreregionen, men det var ikke mange nok søkere.
E. Det var et kommunalt behov fra Surnadal kommune, med mange godt kvalifiserte
helsearbeidere som var interesserte i sykepleierutdanning. Videre samarbeides
det med Kristiansund kommune som ønsker en deltidsutdanning. Det har
tidligere vært en nordmørsk «studentgruppe» i Kristiansund, som hadde all
praksis i Kristiansund og omegn og størsteparten av prosjektarbeider og
gruppearbeid samt en del av teoriundervisningen foregikk i Kristiansund. Få har
imidlertid klart å gjennomføre denne modellen.
F. Studieprogrammet går på deltid over fire år.
G. Studiet er samlingsbasert med ukesamlinger.
Høgskulen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet er tuftet på en sammenslåing av høgskolene i Bergen, Sogn og
Fjordane og Stord/Haugesund i 2017. Det er grunnutdanning i sykepleie på heltid i
Bergen, Førde, Haugesund og Stord. Det har vært et deltidsstudium i Førde, og dette
gjøres om til å ha lokalt opptak fra 2021.
Det har vært desentralisert studieprogram i Bergensområdet siden 1999. Intensjonen
synes å være å beholde denne modellen fremover.
Bergensområdet
A. Teorisamlingene er i Bergen, og omfatter til sammen 35 uker. Det er 19 uker med
studiegrupper lokalt en dag i uken, hvor det er 10-12 studenter. Det er 37 uker
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B.
C.

D.

E.

F.
G.

med kollokvieaktivitet. Cirka halve kullet bor slik at campus i Bergen er mest
egnet som samlingssted.
Undervisere reiser ut til lokale studiegrupper.
Det er et mål å ha praksisen så nært bosted som mulig. Det er ikke alltid ideelt å
ha praksis på egen arbeidsplass, men ofte fungerer det. Så må de til Bergen
eventuelt Odda og Voss for praksis i spesialisthelsetjenesten (også hatt i
Stavanger, Haugesund og Lærdal hvis studentene bor der).
Det er lokalt opptak, som går via kommunene som prioriterer sine kandidater.
Studenter på desentralisert sykepleierutdanning i Bergensområdet må være
ansatt i en kommune eller et helseforetak når de søker opptak. Det har vært en
anbefaling til kommunene å prioritere de etablerte. Og det er ikke ansiennitet
som er styrende. Det anbefales å ha en god samtale med medarbeiderne man
utfordrer. Det var utfordringer med 2019-opptak på grunn av karakterkravet i
norsk og matte (omfangskravet i disse to fagene). De som er helsefagarbeidere
har hatt for lite norsk og matte og er ikke kvalifisert. Det endte med at kun 66 av
80 plasser ble fylt opp i 2019. En trend er at søkerne i 2019 er yngre og har vanlig
videregående, og kanskje et mer tilfeldig engasjement i helsetjenesten i
kommunene. Noen kommuner har satset på å løfte kompetansen til
helsefagarbeiderne slik at de blir kvalifiserte til å starte på sykepleierutdanningen.
Studieprogrammet startet med utgangspunkt i et samarbeid med
distriktskommunene. Fra 2008 har en av tre studenter vært fra Bergen. Alle
kommuner i Hordaland utenom to har vært med, noen hver gang og andre av og
til. Det har også vært kull i Nordfjordeid, Haugaland og Bergen. Kommunene
betaler 12 000 kroner per år per student.
Studieprogrammet går på deltid over fire år.
Studiet er samlingsbasert med teorisamlingene i Bergen som går over fire dager i
35 uker – ved siden av aktiviteten som foregår lokalt.

Universitetet i Stavanger
Det er ikke fleksibel sykepleierutdanning ved Universitetet i Stavanger.
Universitetet i Agder
Ved Universitetet i Agder (Høgskolen i Agder frem til 2007) er det siden 2004 et
studieprogram som heter distriktsvennlig sykepleie (tidligere var det 2-3 gjennomføringer
med desentralisert på deltid fra slutten av 90-tallet), i tillegg til ordinær grunnutdanning i
sykepleie som foregår på campus i Kristiansand og Grimstad.
Distriktsvennlig sykepleierutdanning i Agder
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A. Studiet gjennomføres med undervisning som er samlinger i regionene og
nettbasert. Studentene må til campus i Kristiansand for å delta på undervisning i
øvingsavdelingen.
B. Underviserne er ikke lokalt basert.
C. Praksis tilstrebes så nær studentenes bosted som mulig. Det er et formål å knytte
studentene tett til regionen. Praksisen i spesialisthelsetjenesten foregår mest på
sykehusene i Flekkefjord og Kristiansand.
D. Samordna opptak. Noe av hensikten har vært å tilby utdanning til folk som ikke er
mobile og som bor i regionen. Det har vært stor søkning, og poenggrensene har
vært ganske høye. Det gir en forskyvning mot de yngre med 1. gangs
vitnemålskvote. Man antar at disse utkonkurrerer de litt eldre søkerne som er
den egentlige målgruppa.
E. Det samarbeides i dag med kommuner organisert i fire regioner, som holder
lokaler, men opptak har ikke vært begrenset til utvalgte kommuner.
F. Studiet har frem til nå vært på heltid. Fra 2021 blir det på deltid over fire år, med
oppstart hvert fjerde år. Med dette prøver de å treffe målgruppa bedre.
G. Det er samlinger regionalt som foregår parallelt. Det må være minst seks søkere
fra hver region for å tilby samlinger.
Høgskolen i Østfold
Det er ikke fleksibel sykepleierutdanning ved Høgskolen i Østfold (studiested
Fredriksstad).
Universitetet i Sørøst-Norge
Det er ikke fleksibel sykepleierutdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge, med unntak av
deltidsutdanning i Porsgrunn (men kun heltidsstudier med oppstart høsten 2020).
Studiesteder er Drammen, Porsgrunn og Vestfold.
OsloMet
Det er ikke fleksibel sykepleierutdanning ved OsloMet, med studiesteder Oslo og
Lillestrøm.
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet ble opprettet i 2017 ved sammenslåing av Høgskolen i Hedmark og
Høgskolen på Lillehammer. Studiested for sykepleie er Elverum (heltidsstudium), som
også har fleksibel sykepleierutdanning (deltidsstudium). Det er fleksibel
sykepleierutdanning på Tynset og i Kongsvinger. Planen er at mer og mer av
undervisningen skal foregå digitalt (veiledning, oppfølging osv.).
Tynset
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A. Undervisningen på Tynset går i hovedsak på storskjerm over Skype fra Elverum,
med muligheter for å være i dialog med foreleser. Studentene driver selv
kollokviegrupper med lokale lærere. Studentene må til Elverum for å være på
undervisning på øvingsavdelingen.
B. Noen lærekrefter holder til lokalt, det har vært et ønske om lærerkrefter i
kombinasjonsstillinger, som er praksisnære og i kommunikasjon med praksis, da
det er dette som er utfordringen.
C. Praksis foregår lokalt så langt det er mulig.
D. Det er samordna opptak.
E. Utdanningen på Tynset startet på slutten av 90-tallet og foregikk til ca 2005
(søkningen gikk ned), før den startet på nytt i 2020 – etter at regionrådet hadde
gjort en undersøkelse som konkluderte med at de mangler ca 100 sykepleiere i
Fjellregionen. Tynset kommune finansierer ca 80 prosent av de to ansatte i 50
prosent stilling som er knyttet til sykepleierutdanningen lokalt.
F. Utdanningen på Tynset er på deltid, og knyttet opp mot deltidsutdanningen på
Elverum.
G. Undervisningen er samlingsbasert, studentene vil jobbe selvstendig og i grupper.
Kongsvinger
A. Undervisningen på Kongsvinger går i hovedsak på storskjerm over Skype fra
Elverum, med muligheter for å være i dialog med foreleser. Studentene driver
selv kollokviegrupper med lokale lærere.
B. Noen lærekrefter holder til lokalt, og det er emner med gruppearbeid lokalt hver
uke.
C. Praksis foregår lokalt så langt det er mulig. For Kongsvingers del er det nok
praksisplasser i primærhelsetjenesten lokalt (i kontrast til veldig få plasser i
Elverum/Hamar).
D. Det er samordna opptak (har vært det hele tiden).
E. Opprinnelig startet utdanningen på Kongsvinger i 2005 etter initiativ fra
kommunene i området. Det er ingen lokal finansiering. Planen er å fortsette så
lenge det er høy søkning.
F. Utdanningen på Kongsvinger er på heltid.
G. Det er kontinuerlig undervisning hver uke.
Lovisenberg diakonale høgskole
Det er ikke fleksibel sykepleierutdanning ved Lovisenberg (studiested Oslo).
VID
Det er ikke fleksibel sykepleierutdanning ved VID, med studiesteder Oslo og Bergen.

22

NSDM / BNG
UIT Norges arktiske universitet

4.3 Hvilke varianter av studieprogram finnes?
De sju dimensjonene ble benyttet som hjelp til å identifisere forskjellene mellom de
fleksible sykepleierutdanningene. Videre oppsummeres og kategoriseres hvert
studieprogram for fleksibel sykepleierutdanning i form av en tabell med avkrysninger av
om påstanden i hver av dimensjonene er oppfylt. For dette formålet er dimensjonene
formulert som påstander:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Undervisningen er flyttet ut fra campus for å komme nærmere studentens bosted
Underviserne er i stor grad forankret lokalt
Praksis foregår i størst mulig grad lokalt
Det er lokal innvirkning på dagens opptak
Det er lokal forankring og/eller kommunesamarbeid i dag
Progresjon: deltid (4-årig utdanning)
Organisering i form av samlingsbasert undervisning

Som vi har sett i gjennomgangen av studieprogrammene, kan påstandene A-G innebære
grader av oppfyllelse. Vi har valgt å uttrykke dette gjennom stort kryss som tilsvarer stor
grad, og lite kryss som tilsvarer mindre grad. Om det er stort eller lite kryss, fremkommer
etter en samlet vurdering som er gjort etter at datainnsamlingen ble avsluttet. Det er
derfor ikke definert noen klare kriterier for henholdsvis stort eller lite kryss.
Oppsummeringen av studieprogram i Tabell 4 viser at fleksibel sykepleierutdanning
foregår i mange varianter, og de eksisterende utdanningene rundt om i landet er i liten
grad like med hensyn til fleksibilitetsdimensjonene som vi har valgt å fokusere på.
Tabell 4: Studiesteder og studieprogram i sykepleie 2015-2019 som kan kategoriseres som
fleksible utdanninger

Undervisningsinstitusjon
Nord universitet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
UiT Norges arktiske universitet
Høgskolen i Innlandet
Høgskulen på Vestlandet
Nord universitet
NTNU
Universitetet i Agder
UiT Norges arktiske universitet

8

Studiested
Sandnessjøen
Tynset
Kristiansund
Finnmark
Kongsvinger
Bergensområdet
Vesterålen (Stokmarknes)
Oppland
Agder
Troms

A
X
X
X
x
X
x
x
x
X
X

B
X
x
X
x
x
X

C
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X

D
X
-

E
x
X
X
X
X
X
X
x

F
X
X
X
X
X
X
X
(-)8
X

G
X
X
X
X
X
X
x
-

Agder vurderer å gå over fra heltids- til deltidsstudium fra 2021.
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Vi har kategorisert 10 studieprogram som fleksible, men alle disse kan ikke sies å være
desentraliserte. Mange bruker begrepet desentralisert utdanning – og hva bør dette
begrepet romme? En kan hevde at det må ha i seg dimensjonene A (Undervisningen er
flyttet ut fra campus for å komme nærmere studentens bosted) og C (praksis foregår i
størst mulig grad lokalt). Men hva med B (underviserne er i stor grad forankret lokalt), D
(det er lokal innvirkning på opptaket) og E (lokal forankring og /eller
kommunesamarbeid)?
Videre har vi vist at selv om en utdanning er samlingsbasert, betyr ikke det nødvendigvis
rent selvstudium mellom samlingene. Det kan for eksempel som ved Høgskulen på
Vestlandet være teorisamlinger i Bergen og kollokvier lokalt i kommunene som har
studenter, eller selvstendig og gruppevise arbeid i tillegg til samlingene (Tynset).
4.4 Endringer i dimensjonene over tid
Et kjennetegn ved fleksible utdanninger er at de har blitt endret og tilpasset til lokale
forhold og endrede behov og tilgjengelige ressurser over tid. Samtidig kan det ses på som
en utfordring at studieprogrammene skal bli like når utdanningsinstitusjoner fusjoneres
og nasjonale retningslinjer innføres.
Undervisningssteder endres; i Finnmark er studiestedene blitt sentrert til Kirkenes og Alta
fremfor å flytte de rundt i fylket, NTNU har lagt desentralisert studieprogram i Oppland
på is, og Nord universitet har lagt ned Sandnessjøen som studiested. Videre begrenser
HMS-krav og etablering av godkjente øvingsrom antallet undervisningssteder for denne
typen undervisning. Samtidig har enkelte nye studieprogram oppstått (Kristiansund) eller
gjenoppstått (Tynset), og Høgskulen på Vestlandet har forsøkt seg på en utvidelse til
steder med mye lengre reisetid (inntil 4-5 timer med båt fra campus i Bergen), som
Nordfjord og kommuner nord i Rogaland.
Vi observerer at på noen fleksible studieprogram har underviserne i større grad enn før
tilhold på en campus. Dette henger sammen med større innslag av nettbasert
undervisning, eller det skyldes endret organisering av undervisningen. Et argument for å
benytte undervisere med lokal forankring, som kanskje også har en stilling i lokal
helsetjeneste, er at lokale undervisere kan formidle metoder og sitt blikk med ståsted i
distriktet, som hevdes å være særegent.
Det er fortsatt mål om mest mulig praksis lokalt ved de fleksible studieprogrammene,
men vi ser noen steder en tendens til sentralisering av praksis til større steder, både som
følge av reisebelastning på lærere, stram økonomi og strengere formelle krav til
praksisveiledere som følge av RHETOS (jamfør § 23 i Forskrift om nasjonal retningslinje
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for sykepleierutdanning9). Utdanning i praksisveiledning er innskjerpet. Det er positivt å
høyne kompetansen – men en ulempe kan være at relevante praksisplasser forsvinner. Et
spørsmål er om formalisering og krav vil føre til at de minste kommunene som kan ta
imot få studenter faller ut som praksisarenaer? Bør fleksible utdanningsløp få en
tilpasset forskrift og kanskje egen akkreditering?
Vi har kartlagt at det benyttes tre varianter av opptak til fleksible sykepleierutdanninger;
samordna opptak, lokalt opptak til vårsemester som følger retningslinjer for samordna
opptak, og lokale opptak i samarbeid med kommunene. I dag er det kun
studieprogrammet i Bergensområdet som praktiserer lokalt opptak hvor kommunene har
en innvirkning på hvilke studenter som tas opp. Tidligere var det lokalt opptak ved mange
av studiestedene. Lokale opptak gir imidlertid ikke anledning til å komme utenom kravet
fra 2018 om karakter på minst 3 i norsk og matematikk, og nok timer i disse fagene. En
konsekvens er at den lokale tilretteleggingen fra kommunens side nå også må handle om
å kvalifisere aktuelle søkere som er etablert i kommunene (ofte helsefagarbeidere) slik at
de minst tilfredsstiller minimumskravene for opptak.
Basert på samtaler med nøkkelpersoner ved utdanningene, synes det som om den lokale
forankringen og samarbeidet med kommuner og fylkeskommuner var sterkere før.
Kommuner og fylkeskommuner har vært på banen for å få etablert sykepleierutdanning
lokalt, eller kommer på banen for å redde nedleggingstruede studieprogram. Kommuner
er i to studieprogram med på å delfinansiere studiet. Andre steder stiller kommunen
med lokaler til undervisning. Det er i mindre grad enn før kontakt mellom den lokale
helseledelsen eller helsetjenesten og utdanningsinstitusjonen.
De siste årene har det foregått endringer i studieprogram både fra deltid til heltid, og fra
heltid til deltid. De fleste av studieprogrammene som er omtalt går på deltid, men ikke
alle. Kongsvinger og Agder har fleksibel sykepleierutdanning som fulltidsstudium, og fra
2021 er signalene at Agder går over til deltidsstudium. Argumentet for deltid har vært at
man ønsker å nå en målgruppe av studenter som er etablert som ansatte i helsetjenesten
lokalt, og som ønsker å fortsette å arbeide der i studietiden. Et moment i diskusjonen om
å beholde deltid, er at studieprogram på deltid, som samtidig i stor grad er nettbaserte
og krever lite tilstedeværelse, inviterer til at studenter fra hele landet kan oppta en
studieplass. Ut fra dette kan debatten handle om hvorvidt en utdanningsinstitusjon
ønsker å bruke sine studieplasser på studenter fra andre områder. Dette er en utfordring
på sikt også for ordinære studieprogram; hvis det er liten grad av pliktig oppmøte, kan

9

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-412

NSDM / BNG
UIT Norges arktiske universitet

25

studentene bo hvor som helst. Samtidig er dette en mulighet for studenter som er
bundet til et distrikt gjennom for eksempel omsorgsforpliktelser.
Alle deltidsstudieprogrammene med unntak av to (Oppland og Troms), har vært
samlingsbaserte, og er det fortsatt.

5 MANGE FLEKSIBLE VIDEREUTDANNINGSTILBUD
Videreutdanning defineres i denne sammenheng som alle tilbud om kompetanseheving
for sykepleiere på mer enn 30 studiepoeng som tilbys av høyere utdanningsinstitusjoner i
Norge (60 studiepoeng utgjør et års heltidsstudium). I Norge er det få krav til
kompetanseheving og spesialisering etter fullført grunnutdanning, men for å arbeide som
for eksempel anestesisykepleier, barnesykepleier, intensivsykepleier,
operasjonssykepleier og kreftsykepleier (forkortet ABIOK) kreves spesialutdanning. I
motsetning kan man si at det ikke er et krav til spesialutdanning i eldreomsorg om man
arbeider i et sykehjem, eller akuttsykepleie om man arbeider på legevakt i kommunen.
Den eneste spesialutdanningen som har egen autorisasjon er jordmor.
Videreutdanninger kan både være rent kliniske tilbud eller en del av en master. Etter
Bolognaprosessen har det vært en utvikling mot at flere av de tradisjonelle kliniske
videreutdanningene som helsesøster (nå helsesykepleier) er blitt masterutdanning, noe
som man kan si naturlig følger av at det i «Bolognasystemet» ikke finnes noen grad
mellom grunnutdanning (bachelor) og master. Det er også ulikt om, eller i hvor stor grad,
de kliniske masteremnene kan tas enkeltvis og gi en videreutdanning med mulighet for
påbygging til en master. En utfordring er at det ikke finnes nasjonale retningslinjer eller
klare føringer.
Tradisjonelle kliniske spesialutdanninger som ABIOK tilbys både på heltid og som
deltidsutdanning. En god del av videreutdanningene er tverrfaglige (som eksempel
psykisk helsearbeid). Det vil si at den tilbys flere yrkesgrupper med grunnutdanning
innenfor helse- og sosialutdanningene (som eksempel sosionomer, vernepleiere m.fl.). I
et overordnet perspektiv kan man si at noen videreutdanninger er tradisjonelle, dette
gjelder for eksempel noen av de kliniske spesialutdanningene (ABIOK), psykisk
helsearbeid, helsesøster/helsesykepleier m.fl. Det er samtidig en stor andel
videreutdanninger som tilbys bare i en periode og som avspeiler trender eller statlige
satsningsområder som for eksempel velferdsteknologi, fysisk aktivitet, akuttsykepleie i
kommunehelsetjenesten.
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Våre resultater viser at til sammen 18 utdanningsinstitusjoner ga til sammen 269 fleksible
videreutdanningstilbud for sykepleiere årene 2013, 2015, 2017 og 2019. De fleste av
disse ble gitt flere av årene. Antallet videreutdanningstilbud har økt med 19 prosent
mellom 2013 og 2017 men er stabilt på samme nivå mellom 2017 og 2019 (tabellen i
Vedlegg 3 er en oversikt over fleksible videreutdanningstilbud for sykepleiere i 2013;
2015; 2017 og 2019).
Videreutdanningene stiller krav til at sykepleieren har grunnutdanning i sykepleie,
autorisasjon som sykepleier og som regel, men ikke alltid, praksis med direkte utøvelse
av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. Det er lokalt opptak til alle
videreutdanninger. Lokalt opptak betyr at det kan være bestemte krav for det enkelte
studium og man søker direkte til studiestedet.
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VEDLEGG 1: LENKER TIL STUDIER OG STUDIEPLANER
UiT Norges arktiske universitet: Generell informasjon om studiet:
https://uit.no/utdanning/program/662604/sykepleie_deltid_samlingsbasert_-_bachelor
Studieplan: Ikke tilgjengelig ennå for desentralisert. Campusutdanningen har ny fagplan
av året etter ny forskrift for utdanningen. Lenke til denne:
https://uit.no/Content/680261/cache=20201106135555/Bachelor%20i%20sykepleie%20
studieplan%202020%20h%C3%B8st%20og%20senere.pdf
Nord Universitet: Generell informasjon om studiet:
https://www.nord.no/no/studier/sykepleie-bachelor
https://www.nord.no/no/studier/sykepleie-bachelor-deltid
Studieplan:https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/pdf%20dokumenter/B
ASYD.pdf
NTNU: Generell informasjon om studiet: https://www.ntnu.no/studier/bspl
Studieplan:https://www.ntnu.no/documents/1290409715/0/BSPL_studieplan_2020.pdf/
b0b127d7-75be-9f83-861d-a503ad9df59f?t=1576766689933
Høgskolen i Molde: Generell informasjon om studiet:
https://www.himolde.no/studier/program/sykepleie-deltid/index.html
Studieplan: https://www.himolde.no/studier/program/sykepleie/studieplan-2020.pdf
Høgskulen på Vestlandet: Generell informasjon om studiet:
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/sykepleie/
Studieplan: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/grsd/studieplan/
Universitetet i Stavanger: Generell informasjon om studiet:
https://student.uis.no/studieprogram-og-emner/helse-og-sosialfag/sykepleie-bachelor/
Studieplan: https://student.uis.no/studieprogram-og-emner/helse-ogsosialfag/sykepleie-bachelor/studieplan-og-emner/
Universitetet i Agder: Generell informasjon om studiet:
https://www.uia.no/studier/sykepleie3
Studieplan: https://www.uia.no/studieplaner/programme/BACSPL-DIS
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Høgskolen i Østfold: Generell informasjon om studiet:
https://www.hiof.no/studier/programmer/spl-bachelorstudium-i-sykepleieheltid/index.html
Studieplan: https://www.hiof.no/studier/programmer/spl-bachelorstudium-i-sykepleieheltid/studieplaner/h2020.html
Universitetet i Sørøst-Norge: Generell informasjon om studiet:
https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/bachelor-i-sykepleie/
Studieplan: https://www.usn.no/studier/studie-ogemneplaner/#/studieplan/BASYK_2020_H%C3%98ST
OsloMet: Generell informasjon om studiet:
https://www.oslomet.no/studier/hv/sykepleie
Studieplan: Har ikke en egen studieplan med lenke til nettside, men noe info som naturlig
hører til en studieplan (eks emneoversikt) ligger på nettsiden.
Høgskolen i Innlandet: Generell informasjon om studiet:
https://www.inn.no/studier/studietilbud/(keyword)/sykepleie
Studieplan: https://www.inn.no/studiehaandbok/studiehaandboeker/2020-2021studiehaandbok/studier/hsv-fakultet-for-helse-og-sosialvitenskap/bachelor/basydbachelor-i-sykepleie-deltid
Lovisenberg diakonale høgskole: Generell informasjon om studiet:
https://ldh.no/studietilbud/bachelor-isykepleie?gclid=CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNfufClMIAVKJqQpojORGTE1_axsn_dlAeLR
QGV1q1SsF0QFRTdHj9BoCy5cQAvD_BwE#om-studiet
Studieplan: https://ldh.no/studietilbud/bachelor-isykepleie/_/attachment/inline/b7b157dd-528c-4c0a-a361e741b23becee:d30f34be7f8bafa505ac3fe90b83a18b970fb8c8/Studieplan%20Bachelor%
20i%20Sykepleie%202020_justert%2022.%20april%202020-formatert%20CTP.pdf
VID: Generell informasjon om studiet: https://www.vid.no/studier/sykepleie-bachelor/
Studieplan: https://www.vid.no/site/assets/files/17586/fagplan-bachelor-i-sykepleie-vidbergen-2019-2020-vid-1.pdf?nc=1561119595
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VEDLEGG 2: FUSJONER OG OVERGANG FRA HØGSKOLE TIL
UNIVERSITET
Tabell 5: Utdanningsinstitusjoner med fleksibel sykepleierutdanning eller fleksibel
videreutdanning rettet inn mot sykepleiere som har fusjonert og/eller blitt universitet de
siste årene. I parentes årstall for fusjon eller endring til universitetsstatus.

Tidligere navn
Høgskolen i Finnmark (2013)
Høgskolen i Tromsø (2007)
Høgskolen i Harstad (2016)
Høgskolen i Bodø (2011)
Høgskolen i Nesna (2016)
Høgskolen i Nord-Trøndelag (2016)
Høgskolen i Gjøvik (2016)
Høgskolen i Sør-Trøndelag (2016)
Høgskolen i Ålesund (2016)
Høgskolen i Lillehammer(2017)
Høgskolen i Hedmark (2017)
Høgskulen i Sogn og Fjordane (2017)
Høgskolen i Bergen (2017))
Høgskolen Stord/Haugesund (2017)
Høgskolen i Telemark (2016)
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (2016)
Diakonhjemmet høgskole (2016)
Høgskolen Betanien (2016)
Haraldsplass diakonale høgskole (2016)
Høgskolen Diakonova (2018)
Høgskolen i Oslo og Akershus (2018)
Høgskolen i Agder (2007)
Høgskolen i Stavanger (2004)
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Tidligere navn

Nåværende navn
UiT Norges arktiske
universitet

Univ. i Nordland (2016)

Nord Universitet

NTNU

Høgskolen i Innlandet
Høgskulen på
Vestlandet
Høgskolen i SørøstNorge (2018)

Universitetet i SørøstNorge
VID vitenskapelige
høgskole

OsloMet
Universitetet i Agder
Universitetet i
Stavanger

31

VEDLEGG 3: OVERSIKT OVER FLEKSIBLE
VIDEREUTDANNINGSTILBUD
Forkortelser i tabellen (ABIOK): A: anestesisykepleie; B: barnesykepleie; I:
intensivsykepleie; O: operasjonssykepleie, K: kreftsykepleie
Forklaring til tabellen:
•
•
•

•
•

•

Alle studiene som presenteres i tabellen er på deltid, heltid er ikke tatt med.
(ABIOK utdanninger er ofte heltid).
Der ikke annet er anmerket foregår undervisningen ved institusjonen.
Alle utdanningene som ikke er angitt som «Master» er videreutdanninger.
Samme studium gitt ved flere campus/ulike år er bare beskrevet en gang, for
eksempel Aldring og eldreomsorg, psykisk helsearbeid.
Videreutdanningene har krav om en universitets-/høgskoleutdanning for
studierett der ikke annet er markert.
Enkeltemner/kurs med mindre enn 30 studiepoeng (en halv årsenhet) er ikke tatt
med. (Det er ulikt hvordan skolene melder inn studiepoeng, for eksempel på
masteremner melder enkelte institusjoner inn 0 studiepoeng. Dette kan blant
annet skyldes at emnene ikke kan tas som enkeltemner løsrevet fra en master).
Noen av videreutdanningene har en andel praksis som en del av studiet, dette er
notert under organisering i tabellen.

Tabell 6: Fleksible videreutdanningstilbud med opptaksår 2013, 2015, 2017 og 2019

Institusjon

Studietilbud

Organisering

2013

2015

2017

2019

UiBergen

Master i helseledelse, kvalitetsforbedring
og helseøkonomi

Erfaringsbasert

x

x

x

x

Joint Master Degree - Erasmus Mundus
European Master of Science Programme
in International Health

x

x

Master sykepleievitenskap

x

x

x

x

Erfaringsbasert,
nettbasert
Erfaringsbasert
med praksis
Med praksis

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nettbasert
undervisning
Med praksis

x

x

x

x

UiOslo

Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold
og traumer
Avansert geriatrisk sykepleie
Universitetet i
Stavanger

Kreftsykepleie
Psykisk helsepedagogikk
Sykepleie akuttmottak og prehospitale
tjenester
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Helsesøsterutdanning

Med praksis

x

Psykisk helsearbeid, sykepleiefaglig
fordypning
Psykisk helsearbeid

Med praksis

x

Tverrfaglig Med
praksis

x

x

x

Rus- og psykisk helsearbeid
Master Program in Pre-Hospital Critical
Care (PHCC) Emergency Medical Care
Master i rus- og psykisk helsearbeid

Universitetet i
Sørøst-Norge

Master i helsesykepleie
Master i relasjonsbehandling med
fordypning i miljøterapi eller
individualterapi
Kreftsykepleie

x

x
Også på engelsk
I 2017 og 2019

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

Erfaringsbasert

Med praksis

x

x

Sped- og småbarns psykiske helse
Psykisk helse og rusrelaterte problemer

Nettbasert
Nettbasert

Psykisk helsearbeid
Kreftsykepleie

Med praksis
Med praksis

Øyesykepleie
Diabetes for sykepleiere

Med praksis
30 studiepoeng

Ernæring og helse

30 studiepoeng

Helsesykepleier

Med praksis

x

x

x

x

Aldring og eldreomsorg

Med praksis

x

x

x

x

x

x

Praktisk forbedringsarbeid i helse -og
omsorgstj.
Psykososialt arbeid med barn og unge

x
Tverrfaglig

x

Master i klinisk helsearbeid

Desentralisert

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Master i avansert klinisk sykepleie

erfaringsbasert
Erfaringsbasert
Tverrfaglig
nettbasert med
praksis
Erfaringsbasert

Sår - Forebygging, behandling og lindring

30 studiepoeng

x

x

Smertebehandling

Tverrfaglig 30
studiepoeng
med praksis

x

x

Hverdagsrehabilitering

30 studiepoeng

Master i helsefremmende arbeid
Psykodrama (masternivå)
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Veiledning (både på bachelornivå og
masternivå)

Tverrfaglig 30
studiepoeng
nettbasert

Helsefremmende veiledning

Tverrfaglig 30
studiepoeng

x

Demens og alderspsykiatri

30 studiepoeng

x

x

Dermatologisk sykepleie

30 studiepoeng
med praksis
30 studiepoeng

x

x

x

x

x

x

x

x

Klinisk geriatrisk vurderingskompetanse
Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle
dialoger
Psykososialt arbeid med familier med barn
i 0-4 års alder
Demens og psykisk helse hos eldre

30 studiepoeng
nettbasert
30 studiepoeng

Kultur for helse, halvårsstudium

30 studiepoeng
desentralisert
30 studiepoeng

Helse og omsorg i plan
Helseledelse etisk lederskap og
kvalitetsutvikling
Helseledelse tillitsbasert lederskap og
kvalitetsforbedring
Kosmetisk dermatologisk sykepleie
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x

30 studiepoeng

x

x

x
x
x

30 studiepoeng
nettbasert
30 studiepoeng

x

x
x

30 studiepoeng
nettbasert
Tverrfaglig 30
studiepoeng

x

Hjerneslag - tverrprofesjonell behandling,
rehabilitering og kunnskapsutvikling
Personorientert helserett

30 studiepoeng
nettbasert
30 studiepoeng

x

x

x

x

Kreftsykepleie

Med praksis

x

x

x

Aldring og eldreomsorg

Med praksis,
desentralisert/
samlingsbasert
uten praksis

x

x

x

x

x

x

x

x

Ernæring og helse

UiT Norges
arktiske
universitet

x

x

x

Klinisk sykepleie med valgfri fordypning i
spesialemner
Helsesøster

Med praksis

x

x

x

Psykisk helsearbeid

Med praksis

x

x

x

x

Relasjons- og nettverksarbeid

Desentralisert

x

x

x

x

Akuttsykepleie

Med praksis

x

x

x

x

Psykososialt arbeid
Psykososialt arbeid med barn og unge

Tverrfaglig
Tverrfaglig

x

x
x

x
x

x
x
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Master i sykepleie
Master helsefag
Master i funksjonshemming og deltakelse

Barn og unges psykiske helse erfaringsbasert master
Smerte- og smertelindring
Kurs i helsefag

Universitetet i
Agder

x

x

x

Ulikt klinisk
innhold
Også
erfaringsbasert
Tverrfaglig

x

x

x

x

x

x

x

x

Erfaringsbasert

x

x

x

Desentralisert
30 studiepoeng
30 studiepoeng

x
x

Veilederutdanning i kognitiv atferdsterapi
Kognitiv atferdsterapi for sosial- og
helsearbeidere
Krisehåndtering og traumebehandling

30 studiepoeng
30 studiepoeng

x

x
x

x

x

30 studiepoeng

x

x

x

x

Utdanning i veiledning

Tverrfaglig 30
studiepoeng

x

x

x

x

Praktisk bruk av kognitive
samtaleteknikker
Vold i nære relasjoner

30 studiepoeng

x

x

30 studiepoeng

x

x

Samhandling i praksis

30 studiepoeng

Demens og alderspsykiatri

Praktisk bruk av motiverende intervju

30 studiepoeng
desentralisert
undervisning
30 studiepoeng

Rus og psykisk helse

30 studiepoeng

Kurs i helsefag

30 studiepoeng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Psykisk helsearbeid

x

x

Rehabilitering og habilitering

x

x

Psykososialt arbeid med barn og unge
Sexologi

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

Tverrfaglig

Master i klinisk helsevitenskap,
masterprogram
Master i psykisk helsearbeid
Master i psykososial helse

x

Master i Helse- og sosialinformatikk
Mat og helse

Erfaringsbasert
30 studiepoeng

Helse og omsorg i plan

30 studiepoeng

Helse

30 studiepoeng

Lindrende omsorg

30 studiepoeng

Lokalbasert psykisk helsearbeid - i
nettverksintervensjon

30 studiepoeng
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x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Nord
universitet

Organisasjon og ledelse i helse og
sosialsektoren
Pasientsikkerhet
Velferdsteknologi
Hverdagsrehabilitering
Sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke
Rettet inn mot seksualitet, seksuelle
overgrep og misbruk
Eldres helse og sykdom, , årsstudium
Kunnskapsbasert eldreomsorg,
årsstudium
Geriatri, gerontologi og faglig ledelse
Psykisk helsearbeid

x
30 studiepoeng
Nettbasert
30 studiepoeng
Nettbasert
30 studiepoeng
Nettbasert

x

x

x

x

x
x

x

x
x

Med praksis,
desentralisert

x
x

x

x

x
(desentralisert
undervisning i
2013)

x

x

Målrettet miljøarbeid,

x

x

x

Kreftsykepleie

x

Diabetesbehandling og diabetesomsorg,

x

Åpen omsorg - omsorgsforløp på tvers

x

Helse- og omsorgsarbeid
kommunehelsetjenesten
Helse, miljø og sikkerhet
Master: helse- og sosialfag med
fordypning i psykisk helsearbeid,
Master i folkehelsearbeid
Master i klinisk sykepleie

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Tverrfaglig
desentralisert

x

Joint Master Degree i avansert klinisk
geriatrisk sykepleie
Master i spesialsykepleie

x

Erfaringsbasert master i psykisk
helsearbeid
Veilednings- og konsultasjonsmetodikk

x
30 studiepoeng

x

Motiverende intervju og arbeid i grupper

30 studiepoeng

x

x

Demensomsorg og omsorg til eldre med
psykiske lidelser

30 studiepoeng
Desentralisert
og på campus
30 studiepoeng
30 studiepoeng
Nettbasert

x

x

x

x
x

x
x

x
x

Diabetesbehandling og diabetesomsorg
Geriatri, eldreomsorg og ledelse
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x

30 studiepoeng

Samhandling og nyskaping, årsstudium
Psykisk helsearbeid

x

x
Desentralisert
Desentralisert

x

x
x
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NTNU Norges
teknisk naturvitenskapelige
universitet

Lungelidelser - behandling, pleie og
omsorg
Folkehelsearbeid

30 studiepoeng

x

x

x

30 studiepoeng

x

x

x

Helse, miljø og sikkerhet

30 studiepoeng

x

x

Helsepedagogikk for helsepersonell og
brukere
Motiverende intervju
Målrettet miljøarbeid

30 studiepoeng

x

x

Revmatiske tilstander i et
livsløpsperspektiv
Rusproblematikk og psykiske lidelser

30 studiepoeng

x

30 studiepoeng

x

Funksjonshemming - Aktivitet og
deltakelse
Aldring og eldreomsorg

30 studiepoeng

x

Palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets
sluttfase
Tverrfaglig veiledning
Sjukepleie til kritisk sjuke - Masteremne
Kreftsykepleie

x

30 studiepoeng

x

x

x

x
x

x

x

30 studiepoeng

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Avansert klinisk sykepleie

Med praksis,
både
desentralisert
og på campus
Med praksis

x

x

x

x

Kardiologisk sykepleie
Aldring, eldres helse og sykdom

Med praksis
Tverrfaglig

x
x

x
x

x
x

x
x

Metodisk arbeid - evaluering og utvikling
Kreftsykepleie

Nettbasert
Med praksis

x
x

x
x

Helsesøsterutdanning med
folkehelseprofil
Dialogiske praksiser, nettverksmøter og
relasjonskompetanse
Psykososialt arbeid med barn og unge

Med praksis

x

x

x

x

x

x

x

x

Tverrfaglig rehabilitering

30 studiepoeng

x

x

x

x

Kardiologisk sykepleie
Psykisk helsearbeid

Med praksis

x
x

x
x

x
x

x
x

Tverrfaglig

Faglig ledelse for sykepleiere

x

Master i klinisk sykepleie

x

x

x

x

Master i avansert klinisk sykepleie

x

x

x

x

Master i gerontologi
Master i helsefremmende
lokalsamfunnsarbeid

x
x

x
x
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Master i barn og unges psykiske helse

Erfaringsbasert

Master i helseinformatikk
Master i gerontologi

x

x

Erfaringsbasert
Erfaringsbasert

x

x
x

Master i helsefremmende
lokalsamfunnsarbeid
Psykisk helse - masterstudium

Erfaringsbasert

x

x

Nettverksmøter og relasjonskompetanse

Desentralisert

x

x

x

x

Oppmerksomt nærvær

30 studiepoeng
desentralisert
30 studiepoeng

x

x

x

x

x

x

30 studiepoeng

x
x

x

x

x

x

x

x

Desentralisert

x

x

x

x

Desentralisert
undervisning

x

x

x

x

Tverrfaglig

x

x

x

Med praksis

x

x

x

x

x

x

x

x

Med praksis

x

x

x

x

Med praksis

x
x

x
x

x
x

x
x

Psykisk stress og krisebearbeidelse
Psykososialt arbeid med barn og unge

Tverrfaglig

x
x

x
x

x
x

x
x

Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

30 studiepoeng

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

Pedagogisk veiledning for helse- og
sosialfaglige yrkesutøvere
Samhandling og samarbeid
Norges miljøog biovitenskapelige
universitet
Høgskolen
Innlandet

Kreftsykepleie

Eldreomsorg med vekt på psykisk helse
Psykisk helsearbeid
Rehabilitering, samhandling og ledelse
Rus, avhengighet og psykiske lidelser

Master i psykisk helsearbeid
Master psykososialt arbeid med barn og
unge
Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

x

Erfaringsbasert

x

Folkehelsevitenskap

Behandling, rehabilitering og oppfølging
av mennesker med ruslidelser og psykiske
lidelser
Forebygging og tidlig oppdagelse,
behandling og oppfølging av
psykose/alvorlig psykisk lidelse hos
ungdom
Behandling, rehabilitering og oppfølging
av mennesker med alvorlige psykiske
lidelser
Helsesøsterutdanning

Høgskolen i
Molde

x

Med praksis

Habilitering og miljøarbeid
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x

Omsorg ved alvorlig sykdom og død

Med praksis

Voldsrisikovurdering og håndtering for
mennesker med psykiske lidelser

30 studiepoeng

x

x
x
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Kognitiv rådgiving
Aldring og eldreomsorg
Psykisk helsearbeid

30 studiepoeng
Med praksis

x
x

x
x

x

x

x
x

x

Velferdsteknologi - digitalisering i helse
Psykososialt arbeid med barn og unge

Høgskolen i
Østfold

Høgskulen på
Vestlandet

Avansert klinisk sykepleie i kommune- og
spesialisthelsetjeneste
Master i helse- og sosialfag - Kliniske
hjelperelasjoner overfor sårbare grupper
Psykisk helsearbeid
Psykososialt arbeid med barn og unge
Psykisk helsearbeid
Master i avansert sykepleie ved kronisk
sykdom
Master i helsefremmende arbeid og
omsorg i lokalsamfunn
Master i psykososialt arbeid
Master i samordning av helse- og
velferdstjenester
Master i tverrfaglig samarbeid i helse- og
sosialsektoren
Master i klinisk sykepleie Diabetessykepleie
Master i klinisk sykepleie - Helsesøster
Master i klinisk sykepleie - Kardiologisk
sykepleie
Master i psykisk helse- og rusarbeid

x
x

x

x

Med praksis

x

x

x

x

x

x

Tverrfaglig
Med praksis

x
x

x
x

x
x

x
x
x

30 studiepoeng

x

x

x

x

Erfaringsbasert
Erfaringsbasert

x

x

x

x
x

Erfaringsbasert

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Med praksis

Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4
år
Offshoresykepleie

30 studiepoeng

Pleie og behandling av ikke-helende sår
Helsefag - oppdrag

30 studiepoeng
30 studiepoeng

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

AIO

x

Aktiv omsorg - bevegelse,
naturopplevingar og deltaking,
Avansert klinisk sykepleie

30 studiepoeng

Teknologi i helse og omsorg
Veiledningspedagogikk

x

x
x

x

30 studiepoeng
30 studiepoeng

x

x
x

Pleie og behandling av ikke-helende sår

30 studiepoeng

x

x

Veiledning

30 studiepoeng

x

x

Omsorgsteknologi

Tverrfaglig

x

x

30 studiepoeng
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Lovisenberg
diakonale
høgskole

Helse

30 studiepoeng
både
desentralisert
og på campus

x

x

Rehabilitering

Tverrfaglig 30
studiepoeng
nettbasert

x

x

Rusproblematikk

Tverrfaglig 30
studiepoeng

Nyfødtsykepleie

Med praksis

Aldring og eldreomsorg

Høgskolen
Kristiania

Høgskulen i
Volda

x

x

x

x

x

x

Med praksis

x

Master i Avansert klinisk sykepleie

Med praksis

x

x

x

x

Master i helsetjenester til eldre
Sykepleie til syke gamle mennesker

x

x
x

x
x

x
x

Aldersdemens

x

Palliativ omsorg
Kommunikasjon og helseledelse

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Master i helse- og sosialfag - meistring og
myndiggjering
Ledelse i helse og sosialtjenesten

Rus - samfunnsproblem, førebygging og
behandling
Aktiv omsorg for helse- og sosialfag

40

x

Ortopedisk sykepleie

Med praksis i
2017 og
nettbasert fra
2019

30 studiepoeng
nettbasert

Aktiv omsorg

OsloMet

x

x
30 studiepoeng

Mat, kosthald og helse
Masterstudium i klinisk sykepleievitenskap

x

x
x

x

Masterstudium ABI

Med praksis

x

x

x

Masterstudium i sykepleie - klinisk
forskning og fagutvikling
Master i psykisk helsearbeid

Med praksis

x

x

x

x

x

x

Psykisk helsearbeid
Masterstudium i rehabilitering fordypning barn og eldre
Masterstudium i rehabilitering og
habilitering

Med praksis

Erfaringsbasert

Erfaringsbasert

x

x
x

x

x

x

x

x
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Barnepalliasjon

30 studiepoeng
nettbasert

Epilepsi og helhetlig rehabilitering
Fornyet demensomsorg - alderspsykiatri i
praksis
Velferdsteknologi

VID
vitenskapelige
høgskole

Psykisk lidelse og utviklingshemning
Personalledelse for helse- og
sosialsektoren
SEPREP TU Behandling, rehabilitering og
oppfølging av mennesker med alvorlige
psykiske lidelser og ruslidelser

x
Desentralisert

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Desentralisert
undervisning

x

Rusproblematikk
Palliativ omsorg
Akuttmedisinsk sykepleie

x

x
Tverrfaglig

x
x

x

Kommunehelsetjeneste

x

x

Legevaktsykepleie
Palliativ sykepleie

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

Kreftsykepleie
Aldring og eldreomsorg

Med praksis
Tverrfaglig

Kognitiv terapi for Rask psykisk helsehjelp

Desentralisert
undervisning
Med praksis

Kompletterende utdanning i sykepleie

x

x

x
x

Avansert gerontologi

x

x

Psykisk helsearbeid
Helsesøsterutdanning

Med praksis

x

x

x
x

x
x

Sykepleie til pasienter med nyresykdom

Med praksis

x

x

x

x

x
x

x

x

Med praksis

x
x

x
x

x
x

Til hygienesykepleier
Årsstudium i diakoni
Rus- og avhengighetsproblematikk
Psykososialt arbeid med barn og unge
Samspill og kommunikasjon med personer
som har omfattende
funksjonsnedsettelser
Forebygging og håndtering av utfordrende
atferd hos personer med
utviklingshemming
Sosial kompetanse

30 studiepoeng

x

x

30 studiepoeng

x

x

30 studiepoeng

x

x

Master i helse- og sosialfaglig arbeid med
eldre

Mulig å ta
enkeltemner i
2013 og 2015
Erfaringsbasert

Master i helsetjenester til eldre
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x

x

x

x

x

x

x

x

41

Master i sykepleie med et
kommunehelsetjeneste perspektiv
Master i medborgerskap og samhandling

x
x

Master i tjenesteutvikling til eldre

42

x
x

Faglig veiledning
Etisk refleksjon

30 studiepoeng
Tverrfaglig 30
studiepoeng

x
x

x
x

Livsstyrketrening gjennom oppmerksomt
nærvær og mestringsfremmende
kommunikasjon

30 studiepoeng

x

x
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