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Fakultet for helse- og sosialvitenskap

• 6 Bachelorstudier (sykepleie, vernepleie, radiografi, barnevern etc.)

• 8 Masterstudier (Klinisk helsearb., AKS, Jordmor, Anestesi-, Intensivspl. Samfunn og    

helse etc.)

• 1 Doktorgrad (Personorientert helsearbeid)
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Videreutdanning i helse- og sosialfag

https://www.usn.no/studier/videreutdanning/helsefag/

• 44 etter- og videreutdanningstilbudtilbud

• Skreddersøm – etter behov

• Betalingsstudier - oppdrag

https://www.usn.no/studier/videreutdanning/helsefag/


Forsvarlig legemiddelhåndtering 15 stp.

https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/videreutdanning-i-

forsvarlig-legemiddelhandtering/

- Forespørsel fra Nome kommune

- Målgruppe: sykepleiere, vernepleiere

- Utviklet studietilbud

- Innhold: Generell og spesiell farmakologi 

- Samlinger (4 x 2 dager) i januar, mars og mai

- Eksamen

- Finansiering fra Fylkesmann i Vestfold og Telemark

- 79 søkere til 30 plasser

- Ønsker å tilby i Vestfold / Buskerud høst 2020 og vår 2021

- Nye forespørsler
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https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/videreutdanning-i-forsvarlig-legemiddelhandtering/


Diabetes for sykepleiere 30 stp.
https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/videreutdanning-i-diabetes-for-sykepleiere/

• Samlingsbasert studie over ett år

• Startet i 2018

• Kun i Bergen og Vestfold

• Rekrutterer fra hele landet

• Kan søke innpass i master i avansert klinisk sykepleie
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https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/videreutdanning-i-diabetes-for-sykepleiere/


Personorientert helserett 30 stp.
https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/videreutdanning-i-personorientert-helserett/

• Tverrfaglig

• Samlingsbasert over ett år

• Innhold: etikk, forsvarlighet, pasient- og brukerrettigheter, helsepersonells rettigheter og 
plikter, samtykkeregler, bruk av tvang, innsynsrett, klagerett og klageordninger.

• Arbeidskrav mellom samlingen

• Eksamen 
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https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/videreutdanning-i-personorientert-helserett/


Master i Avansert Klinisk sykepleie (120 stp.) 
https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/master-i-avansert-klinisk-sykepleie/

• Deltid med studiemodell over 8 semestre

• Plass til valgfrie emner (totalt 25 studiepoeng)

f.eks. videreutdanningen i diabetes for sykepleiere

• Gir videreutdanningen f. eks i diabetes en vei videre – gir dyktige diabetessykepleiere
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https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/master-i-avansert-klinisk-sykepleie/
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Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8

Introduksjon til 

avansert klinisk 

sykepleie

(5 studiepoeng)

Farmakologi

(10 studiepoeng)

Systematiske 

kliniske 

undersøkelser og 

helsevurdering 

(klinisk praksis) 

(5 studiepoeng)

Systematiske 

kliniske 

undersøkelser og 

helsevurdering

(klinisk praksis) 

(5 studiepoeng)

Systematiske 

kliniske 

undersøkelser og 

helsevurdering 

(klinisk praksis) 

(5 studiepoeng)

Prosjektbeskrivel

se

(5 studiepoeng)

Masteroppgave 

(15 studiepoeng)

Masteroppgave 

(15 studiepoeng)

Sykdomslære

(10 studiepoeng)

Systematiske 

kliniske 

undersøkelser og 

helsevurdering

(10 studiepoeng)

VALGEMNE

(5 studiepoeng)

VALGEMNE

(15 studiepoeng)

Vitenskapsteori, 

forskningsetikk 

og metode

(10 studiepoeng)

VALGEMNE

(5 studiepoeng)



Utviklingshemning og aldring, 30 stp.

• Tverrfaglig

• Samlingsbasert over ett år

• Innhold: somatiske aldringsprosesser, sosiale utfordringer i aldringsprosessen, psykisk helse og 
eldre med psykisk utviklingshemning, den geriatriske pasienten, farmakologi etc.

• Arbeidskrav mellom samlingen

• Eksamen 
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Psykiatrisk vurderingskompetanse for sykepleiere, 25 stp.

Samlingsbasert over ett år

Innhold: avhengighetsproblematikk relatert til kultur, livsløp og livshendelser,
Psykiske lidelser – hos voksne og eldre, klassifikasjoner, uttrykksformer og 
erfaringer, psykofarmakologi, selvmord og selvmordsforebygging,
sykepleierens særegne bidrag i psykisk helse- og avhengighetsarbeid,
tverrfaglig samarbeid og koordinering av helsehjelp, helserett og etikk

Arbeidskrav mellom samlingen

Eksamen 


