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Studieprogram ved IHA

• Bachelor i sykepleie

• Master i klinisk sykepleie

• Master i helseledelse

• AIOK
– Videreutdanning i anestesisykepleie

– Videreutdanning i intensivsykepleie

– Videreutdanning i operasjonssykepleie

– Videreutdanning i kreftsykepleie

• Helsesykepleie

• Flerkulturell forståelse

• Medisinutdanning?

• Praksisveiledning i helse- og sosialtjenesten





MASTER KLINISK SYKEPLEIE stp

1. sem Medisinsk perspektiv i avansert klinisk sykepleie 7,5 H 20

Avansert klinisk sykepleie til personer med langvarige, kroniske og 
sammensatte lidelser

7,5 H 20

2. sem Innføring i forskningsmetode
Avansert spl til akutt og kritisk syke 

7,5 + 7,5 V 21

3. sem Profesjonskvalifisering i klinisk sykepleie
Avansert spl til akutt og kritisk syke 

7,5 + 7,5 H 21

4. sem Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i pasientforløp 7,5 V 22

Selvvalgt fordypningsemne i avansert klinisk sykepleie 7,5 V 22

5. sem Valgemner: Rehabilitering, mestring og medvirkning/Etikk i 
sykepleie

7,5 H 22

6. sem Prosjektplan
Metodeemne

7,5
7,5

V 23

7./8.sem Masteroppgave 30 H 23



Semester Emnetittel Studiepoeng Studiested Deltid/fulltid

1 (høst) Pasientsikkerhet 
og ledelse

7,5 Ålesund Deltid

Bærekraftig 
helseledelse

7,5 Ålesund Deltid

2 (vår) Makt, 
myndiggjøring og 
medarbeiderskap

7,5 Ålesund Deltid

Samarbeidsdrevet 
innovasjon

7,5 Ålesund Deltid

3 (høst) og 4 (vår) Ledelse i helse- og 
sosialtjenesten

30 Molde eller Volda Deltid

5 (høst) Samfunnsvitenska
pelige metoder

15 Ålesund Deltid

6 (vår) og 7 (høst) Masteroppgave i 
helseledelse

45 Molde, Volda eller 
Ålesund

Deltid vår, fulltid 
høst

Master i helseledelse Volda – Molde - Ålesund
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Nasjonale føringer:

• RETHOS – Forskrift om felles rammeplan for helse- og 
sosialfagutdanninger

• Veiledende retningslinjer for utdanning og 
kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og 
velferdstjenestene

• https://www.uhr.no/temasider/veiledende-retningslinjer-for-
praksisveiledere-i-helse-og-velferdstjenestene/

• Utdanningsinstitusjonen tilbyr utdanning i veiledning

• Utvikle praksismodeller og veiledningsmodeller som sikrer 
god kvalitet og relevans i praksisstudiene 

https://www.uhr.no/temasider/veiledende-retningslinjer-for-praksisveiledere-i-helse-og-velferdstjenestene/


Styrket veiledning i praksis (SVIP)

SVIP-modell

• Praksisveilederne får 

veiledning fra universitetet 

tre ganger i løpet av 

studentens praksisperiode

• Praksisveilederne har 

ansvar for evaluering og tre 

samtaler med studentene i 

hver praksisperiode

Praksisveilederutdanning 

5 + (5) stp

• En felles samling NTNU

• To – tre desentraliserte 

samlinger, veiledning på 

veiledning + teori og 

ferdighetsøvelser i 

veiledning (totalt 3 dager)

• Oppstart høst 2020



Velkommen til NTNU Ålesund! 


