
Studieprogrammet gir erfarne 

sykepleiere klinisk spesialisering og 

faglig videreutvikling innen geriatri. 

Studiet er deltid, slik at det er mulig å 

kombinere med jobb. 

Ny erfaringsbasert master 

starter høsten 2011! 

  et utdypende teoretisk grunnlag for 

utøvelse av avansert klinisk sykepleie til 

syke gamle  

  videreutvikle sine praktiske ferdigheter 

gjennom varierte veiledede kliniske studier  

  øke sin kompetanse i å anvende 

vitenskaplige tilnærminger i fagutøvelse, 

fagutvikling og forskning for 

kvalitetsforbedring i klinisk sykepleie. 

 

 

SØK OM STUDIEPLASS INNEN 15. APRIL 

Kontakt oss: 

 

Avdeling for sykepleievitenskap 

Tlf: 22 85 50 62 

Epost: info@helsam.uio.no 

www.med.uio.no/helsam 

 

 

Master i avansert 
geriatrisk sykepleie 

STUDENTENE FÅR: 



 

Flere eldre vil bety stadig mer interessante og 

betydningsfulle arbeidsoppgaver for spesialiserte 

sykepleiere. Hensikten med studiet er å utdanne 

avanserte kliniske sykepleiere til arbeid med eldres 

helse- og sykdomsutfordringer, med primært fokus på 

de kommunale helsetjenestene. 

 

 Master i avansert geriatrisk sykepleie 

 Søknadsfrist 15. april 

 Antall studieplasser: 15 

 Finn ut mer om hvordan du søker: 

www.uio.no/studier/program/geriatrisk-sykepleie-master/ 

 

 
 eldre mennesker er de 

hyppigste brukerne av 

kommunale legetjenester 

og pleie- og 

omsorgstjenester  

 

 personer over 80 år er 

også den største gruppen 

pasienter i sykehus 

 

 antall eldre over 80 år 

vil øke med 50% i de 

neste 35 årene   

 

 landets ledende 

fagmiljø innen medisin og 

sykepleie i forhold til den 

eldre pasient finnes ved 

Det medisinske fakultet 

ved UiO 

 

 

 

HVA LÆRER DU? 

 kartlegge, vurdere, bedømme og 

iverksette tiltak i forhold til 

vanlige helseproblemer og 

sykdomstilstander hos eldre  

 konsultere og samhandle på en 

kunnskapsrik og profesjonell 

måte med andre medisinske og 

helsefaglige profesjoner  

 arbeide i nær dialog med den 

eldre og deres pårørende ut fra et 

medvirkende perspektiv  

 initiere og delta i klinisk FoU-

arbeid  

 veilede og lære opp annet 

personell  

 koordinere og følge opp 

medisinsk og helsefaglig 

behandling 

 

I de kliniske studier skal 

studenten føre protokoll over 

egen kompetanseutvikling og 

aktivt søke veiledning og råd fra 

egen og andre helseprofesjoner. 

Utvalgte deler av kliniske studier 

kan gjennomføres ved relevante 

utenlandske institusjoner.  

 

OPPTAKSKRAV 

 Generell studiekompetanse  

 Treårig sykepleierutdanning 

på høgskolenivå (bachelor) 

 Karaktersnittet må være C 

eller bedre 

 Offentlig godkjenning som 

sykepleier  

 Minimum tre års klinisk 

praksis i 100 % stilling eller 

tilsvarende 

JOBB OG VIDERE STUDIER 

Helsereformer med stadig mer 

komplekse tjenestetilbud i 

kommunene krever økt 

kompetanse.  

 

Ved å ta en master i avansert 

geriatrisk sykepleie kan erfarne 

sykepleiere bidra med 

systematisk behandling, 

oppfølging og iverksetting av 

forebyggende tiltak i 

kommunehelsetjenesten. 

 

Studiet kvalifiserer til opptak på 

doktorgradsstudiet innenfor 

sykepleievitenskap. 

KLINISK PRAKSIS 

Det legges opp til kliniske 

studier i øvingsavdelinger og på 

andre arenaer der studenten 

møter friske eldre, og til kliniske 

studier som innebærer møte med 

syke eldre i ulike settinger og på 

ulikt helsetjenestenivå. 
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http://www.uio.no/studier/program/geriatrisk-sykepleie-master/

