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Innledning 
 
Videreutdanning i smerte er et tverrfaglig kurs med fokus på kartlegging, vurdering, 
identifisering/diagnostisering og behandling av akutte, langvarig ikke-maligne og kreftrelaterte 
smertetilstander hos voksne, eldre og barn. Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, tannleger, 
sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vernepleiere som jobber i spesialisthelsetjenesten, 
kommunehelsetjenesten eller privatpraksis.  
 
Smerte er en subjektiv og multidimensjonal opplevelse, og defineres ofte som ”en ubehagelig 
sensorisk og emosjonell opplevelse assosiert med aktuell eller potensiell vevsskade, eller beskrevet 
som slik vevsskade”. Smerte kan også defineres som ”det pasienten sier at det er, og eksisterer når 
pasienten sier at det eksisterer”. Nocisepsjon, følelser og kognisjon former den totale 
smerteopplevelsen, og smerte er et sammensatt symptom. For å behandle smerte hensiktsmessig og 
tilfredsstillende, kreves det av helsepersonell at de har dyptgående kunnskap om, ferdigheter i og 
forståelse for smertekartlegging og behandling på tvers av ulike profesjoner og nivå i helsetjenesten.  
 
Norsk forskning viser at ulike typer smerte har høy forekomst i normalbefolkningen og blant ulike 
pasient- og aldersgrupper. Omtrent 1 av 10 personer gjennomgår kirurgisk behandling årlig. Det 
estimeres at 38 % opplever moderat akutt postoperativ smerte, mens 18 % av disse har alvorlig 
smerte. Så mange som 18 % kan utvikle moderat til alvorlige langvarig smerte i operasjonsområdet 
etter kirurgi. Langvarig ikke-malign smerte anslås å ramme 24-30 % av normalbefolkningen i Norge, 
og omtrent 61 % av nordmenn opplever ryggsmerte en gang i livet. Omtrent 64 % av pasienter med 
kreft opplever smerte, og 67 % av disse pasientene rapporterer moderat til alvorlig kreftsmerte. Hos 
eldre i normalbefolkningen rapporterer 31 % å ha langvarig smerte, mens hos eldre og demente på 
sykehjem anslås det at ca. 50 % har smerte, hvorav 50 % av disse har moderat til alvorlig smerte. 
Blant barn og ungdom er forekomst av langvarig smerte anslagsvis mellom 21-44 %. 
 
Smerte kan ha betydelige konsekvenser for den norske befolkning og ulike pasientgrupper. Langvarig 
ikke-malign smerte i normalbefolkningen påvirker evnen til å jobbe, daglige aktiviteter og 
fritidsaktiviteter. Hos eldre på sykehjem er smerte et underbehandlet symptom, og 30-40 % av 
pasienter med betydelig smerte får ikke smertebehandling. Hos ungdommer fører langvarig smerte til 
problemer med å utføre fritidsaktiviteter (58 %), vansker med å sitte gjennom en skoletime (50 %) og 
søvnproblemer (30 %). Smerten fører til mindre sosial omgang og fravær fra skolen.  
 
Norsk forskning viser at helsearbeidere i Norge mangler kompetanse og kunnskap om smerte. Studier 
viser at akutt postoperativ smerte blir utilstrekkelig kartlagt, dokumentert og behandlet ved Norske 
sykehus. Sykepleiere viser at de har kunnskap om postoperativ smertebehandling, men de praktiserer 
ikke denne kunnskapen. Leger og sykepleiere har også tendens til å underestimere smerteintensitet 
hos kreftpasienter. Mens 67 % av pasientene rapporterte moderat til sterk kreftrelatert smerte, antok 
helsepersonell at bare 47 % av disse pasientene hadde moderat til sterk smerte. I tillegg viser 
registerstudier at 1,2 % av den norske befolkningen behandles langvarig med opioider. Hele 60 % av 
disse personene bruker også benzodiazepinpreparater jevnlig. Denne kombinasjonsbehandlingen 
praktiseres til tross for at nasjonale retningslinjer for behandling av langvarig smerte fraråder det. 
 
Langvarig smerte er et helseområde med særskilt fokus i oppdragsdokument fra Helsedepartementet i 
2010, og det vektlegges blant annet at tilbudet til pasienter med kronisk smerte skal styrkes 
kompetansemessig. I Norge eksisterer det per i dag noen monofaglige og delvis tverrfaglige 
utdanninger med ulik akademisk uttelling for studentene. Utdanningene tilbys enten sykepleiere, 
fysioterapeuter, personer med helsefaglig utdanning på bachelor nivå, eller anestesileger. 
Utdanningene gir studentene fra 0 til 15 studiepoeng. Dette er verdifulle utdanningsbidrag for å heve 
helsepersonells kompetanse i smertebehandling, men for å få dyptgående kompetanse i 
smertebehandling er det likevel hensiktsmessig at utdanningen holder masternivå, kan inngå som 
fordypningsdel i en masterutdanning, og har en tverrfaglig forankring. 
 
Videreutdanning i smerte har en tverrfaglig forankring og tilnærming, og gir 30 studiepoengs uttelling 
på masternivå. Utdanningen er basert på et samarbeid mellom Avdeling for smertebehandling, Oslo 
universitetssykehus og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Klinikere, pedagoger og akademikere som 
jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller ved høgskoler og universitetet har vært 
med på å utvikle studieplanen. Studieinnholdet er videre basert på anbefalinger fra the International 
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Association for the Study of Pain (IASP) Interprofessional Core Curriculum med fokus på tverrfaglighet 
og kasusbasert læring, og Legeforeningens Retningslinjer for smertebehandling. 
 

Læringsutbytte  
Formålet med studiet er at studenten oppnår fordypet kompetanse i å kartlegge, vurdere og 
identifisere/diagnostisere pasientens smerte, samt utføre smertebehandling innenfor sitt 
kompetanseområde. Samtidig vektlegges det at studenten oppnår kunnskap og forståelse for 
viktigheten av tverrfaglig samarbeid rundt smertebehandling. 
 
Etter fullført utdanning skal studenten ha utviklet følgende kompetanse:  
 
Kunnskap  
 

- Har avansert kunnskap om smerte som fenomen, samt ulike forklaringsmodeller og teorier om 
smerte 
 

- Har dyptgående kunnskap om epidemiologi, etiologi, patofysiologi, symptomer, klassifisering, 
utredning/diagnostisering og behandling knyttet til ulike smertetilstander 
 

- Har dyptgående kunnskap om smerte hos ulike pasientgrupper med spesielle behov og 
utfordringer (barn, eldre, opioidavhengige) 
 

- Har avansert kunnskap om psykososiale aspekter ved å leve med ulike smertetilstander 
 

- Har inngående kunnskap om-, samt kan identifisere og håndtere ulike holdninger og barrierer 
knyttet til smerte og smertebehandling hos pasienter, pårørende og helsepersonell 
 

- Har avansert kunnskap om organisering av smerteklinisk virksomhet og ulike helsearbeideres 
rolle og funksjon på ulike nivå i helsetjenesten 

 
Ferdigheter 
 

- Anvender anerkjente smertekartleggingsverktøy for å kartlegge, beskrive og dokumentere 
pasientens smertetilstand 
 

- Analyserer pasientens smertetilstand (basert på smertekartlegging), foretar 
identifisering/diagnostisering av smertetype og utfører smertelindrende tiltak og behandlinger 
innenfor sitt kompetanseområde 
 

- Har relasjons- og kommunikasjonsferdigheter som innebærer evne til å gi støtte til pasienter 
som har psykososiale problemer knyttet til sin smertetilstand 

 
- Har solide dokumentasjonsferdigheter og benytter relevante kartleggings- og 

evalueringsverktøy for å sikre kvalitet og kontinuitet innen smertebehandling  
 

- Underviser og veileder pasienter i å mestre det å leve med langvarig smerte 
 

- Behersker litteratursøk i databaser, samt vurderer og anvender vitenskapelige forsknings- og 
fagartikler i akademisk og klinisk arbeid 

 
Generell kompetanse 

 
- Har forståelse for at smerte er en subjektiv opplevelse og et multidimensjonalt fenomen 

 
- Forholder seg empatisk til mennesker med ulike smertetilstander og deres pårørende 

 
- Analyserer relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til behandling av personer med 

smerte 
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- Anvender sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, og gjennomfører avanserte, 

selvstendige oppgaver innen smertebehandling i egen klinisk praksis 
 

- Viser forståelse, respekt og anerkjennelse ovenfor andre profesjoner i det tverrfaglige teamet 
 

- Bidrar til nytenkning i det tverrfaglige teamet og/eller i det tverretatlige samarbeidet rundt 
pasienter med smerte i egen klinisk praksis 
 

Opptakskrav 
Videreutdanningen i Smerte er et tverrfaglig studietilbud. Målgruppen for studiet er personer med 
helsefaglig og medisinsk bakgrunn som leger, psykologer, tannleger, sykepleiere, fysioterapeuter, 
ergoterapeuter og vernepleiere som arbeider innen spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, 
eller i private klinikker.  
 
Krav til opptak er 3-årig bachelorutdanning innen helsefag eller profesjonsstudie innen medisin, 
odontologi eller psykologi, og minst 2 års relevant praksiserfaring. Det gis mulighet til å søke på 
grunnlag av realkompetanse. Det kreves at søkere er i en relevant arbeidssituasjon under 
studieforløpet. 
 

Kvalifikasjoner 
Dette studiet vil forberede studentene til arbeid innenfor fagområdet smertebehandling både i første- 
og andrelinjetjenesten og private helsetjenester. Studentene vil etter fullført studie ha kompetanse til å 
utføre selvstendige arbeidsoppgaver og konsultasjoner innenfor sitt kompetansefelt knyttet til 
smertebehandling ved sykehusavdelinger, poliklinikker, sykehjem, hjemmetjenesten, i fastlegepraksis 
og ved private helseklinikker. 

 
Studiet er på masternivå og gir etter bestått eksamen 30 studiepoeng.  
 
Studenter som kun ønsker fordypning i et av hovedtemaene i studiet, kan delta på en samling og få 
kursbevis for tilstedeværelse. 
 

Studie- og arbeidsformer 

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over ett år med forelesninger, gruppearbeid, praksis og 
selvstudier. Undervisningen har et omfang på 20 dager à 6 timer, og er organisert i 4 samlinger à 5 
dager. Samlingene inneholder ressursforelesninger, kliniske eksempler og seminarer/workshops med 
praktiske øvelser og gjennomgang av fremlagte pasientkasus. Mellom samlingene arbeider 
studentene med en elektronisk multiple choice test og et skriftlig kasusrelatert arbeidskrav.  
 
Videreutdanningen i smerte har en sterk praksisforankring. Dette innebærer at utvikling av klinisk 
kompetanse står sentralt. Det vektlegges at studentene utvikler en reflektert holdning til teori og 
praksis gjennom bevisstgjøring omkring egen yrkeskunnskap og yrkesidentitet. I løpet av studiet 
gjennomfører studenten en observasjonspraksis på til sammen 2 uker à 30 timer (60 timer til 
sammen). Praksisperioden bør fortrinnsvis avlegges underveis i studiet. Studenter som arbeider 
innenfor smerteklinisk virksomhet kan søke om å avlegge deler av praksisperioden på egen 
arbeidsplass. Øvrige studenter får hjelp til eller ordner relevant praksissted selv. Praksisstedene må 
godkjennes av OUS/HBV i forkant av praksisperioden. Det oppnevnes en ansvarlig praksisveileder i 
virksomheten hvor studenten gjennomfører observasjonspraksis. Praksisveilederen er ansvarlig for å 
skriftlig bekrefte studentens tilstedeværelse og læringsutbytte.  
 
Det forventes at studentene avsetter tid til selvstudier utenom samlingene. Forventet total 
arbeidsinnsats per uke er i gjennomsnitt 20 timer (inkludert samlinger og observasjonspraksis).  
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IKT anvendes som verktøy for kommunikasjon, informering og kunnskapsinnhenting. Det forutsettes at 
studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT. Det forventes videre at 
høgskolens elektroniske studentportal, Fronter, benyttes aktivt under studietiden.  
 

 

Informasjonskompetanse 
Informasjonskompetanse kan defineres som ”Å forstå når det er behov for informasjon, definere og 
formulere behovet for informasjon, kunne lokalisere og effektivt nyttiggjøre seg informasjon i egen 
læring og forskning”.  
 
Studiet vektlegger kunnskapsbasert praksis forstått som det å ta faglige avgjørelser basert på 
systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og 
behov i den gitte situasjonen. For å stimulere til kunnskapsbasert praksis, samt at studentene skal 
kunne holde seg oppdatert i faget etter fullført utdanning, fokuserer studiet på tilegnelse av kunnskap 
om- og ferdigheter i innhenting av ny informasjon og kildekritikk, forståelse for ulike forskningsdesign 
og metoder, og ferdigheter i akademisk skriving basert på normer for oppgaveskriving og 
kildehenvisning. Studentene vil bli utfordret på å finne oppdatert og forskningsbasert kunnskap knyttet 
både til arbeidskrav og avsluttende eksamen. I tillegg til grunnopplæring i bruk av bibliotekets 
læringsressurser, gis det også opplæring i databasesøk og trening i kildekritikk.   
 
Studiet vektlegger kunnskapsbasert praksis forstått som det å ta faglige avgjørelser basert på 
systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og 
behov i den gitte situasjonen. For å stimulere til kunnskapsbasert praksis, samt at studentene skal 
kunne holde seg oppdatert i faget etter fullført utdanning, fokuserer studiet på tilegnelse av kunnskap 
om- og praktiske ferdigheter i 1) søk etter- og innhenting av litteratur fra aktuelle databaser, 2) 
kildekritikk med vurdering av innhold og metode i fag- og forskningsartikler, 3) henvisning til ulike 
litteraturkilder i oppgaveskriving, og 4) akademisk skriving med strukturering av tekst og etterfølging av 
normer for oppgaveskriving. 
 
Studentene vil bli utfordret på å finne oppdatert og forskningsbasert kunnskap knyttet både til 
arbeidskrav og avsluttende eksamen. I tillegg til grunnopplæring i bruk av bibliotekets 
læringsressurser, gis det også praktisk opplæring i databasesøk og trening i kildekritikk.   
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Studieinnhold 
Undervisningstemaene i Videreutdanning i smerte er basert på anbefalinger fra the International 
Association for the Study of Pain (IASP). Interprofessional Core Curriculum, og Den Norske 
Legeforenings Retningslinjer for smertebehandling. Studieinnholdet er også utarbeidet på bakgrunn av 
diskusjoner og tilbakemeldinger fra ressursgrupper med klinikere ved Oslo Universitetssykehus og 
ansatte ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. 
 
Studiet er delt inn i 4 samlinger med følgende hovedtemaer: 

 
 
SAMLING 1: GRUNNLEGGENDE OM SMERTE OG SMERTEBEHANDLING 
 
Hovedtema 1: Smerteteori 
I dette temaet får studentene kunnskap om hva smerte er og forståelse for ulike begreper, modeller og 
teorier innenfor algologi (læren om smerte): 

 Historisk blikk på smerte 

 Smerteteorier og modeller 

 Smertedefinisjoner og begreper 

 Smerte i et sosialt og kulturelt perspektiv 

 
Hovedtema 2: Nevroanatomi og smertefysiologi ved normale og patologiske tilstander 
Dette temaet gir studentene et teoretisk grunnlag for å forstå og vurdere både normal og patologisk 
nevroanatomi og fysiologi knyttet til nocisepsjon og opplevelsen av smerte. Det vektlegges at 
smertefysiologi sees i sammenheng med farmakologisk behandling og andre behandlingsalternativer. 
Sentrale tema er: 

 Nevroanatomi – det perifere, sentrale og autonome nervesystem 

 Fra nocisepsjon til persepsjon 

 Inflammasjon og nevrogen inflammasjon 

 Perifer og sentral sensitivisering 

 Referert smerte 

 Plastisitet i nervesystemet 
 

Hovedtema 3: Kartlegging og klinisk diagnostisering av smerte 
I dette temaet får studentene grunnleggende og avanserte kunnskaper og praktiske ferdigheter i å 
kartlegge ulike dimensjoner av smerte og gjennomføre en smerteanamnese. Videre får studentene 
utviklet vurderingsevne til å identifisere/diagnostisere smertetype. Sentrale tema er: 

 Smerte som et multidimensjonalt fenomen 

 Endimensjonal og flerdimensjonal smertekartlegging 

 Diagnosespesifikk smertekartlegging 

 Generiske spørreskjema for smerterelaterte tilstander og symptomer 

 Sensoriske tester og nevrofysiologiske undersøkelser 

 Radiologiske undersøkelser 

 Fysikalske, nevrologiske og psykologiske undersøkelser 

 Smerteanamnese 

 Etikk og smerteforskning 

 
Hovedtema 4: Prinsipper for behandling av smerte 
Dette temaet gir studenten grunnleggende og avanserte kunnskaper om tilnærmingsalternativer for 
behandling av ulike typer smerte. Sentrale tema er: 

 Behandlingstilnærming ved ulike typer smerte (akutt smerte, langvarig ikke-malign smerte, 
kreftrelatert smerte) 

 Grunnleggende farmakologi 

 Myter og barrierer rundt smerte og smertebehandling 

 Mål for smertebehandling 

 Etikk og smertebehandling 
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SEMINAR 2: LANGVARIG IKKE-MALIGN SMERTE OG PSYKOSOSIALE ASPEKT 
 
Hovedtema 5: Langvarig ikke-malign smerte 
Dette temaet gir studenten avansert teoretisk kunnskap om epidemiologi, patofysiologi og 
årsaksvurdering/diagnostisering og behandling i forhold til langvarige ikke-maligne smertetilstander. 
Sentrale tema er: 

 Smertetilstander i bevegelsesapparatet (skjelett, muskler og ledd) 

 Viscerale og thorakale smertetilstander 

 Smertetilstander i hode, ansikt, kjeve og tenner 

 Nevropatiske smertetilstander 

 Kroniske sykdommer som komoribiditet til smertetilstander 

 
Hovedtema 6: Smertens psykososiale aspekter 
I dette temaet får studenten avansert kunnskap om konsekvenser av smerte i dagliglivet, samt 
praktiske ferdigheter i å hjelpe pasienten med å mestre det å leve med smerte. Sentrale tema er: 

 Å leve med langvarig smerte – konsekvenser 

 Smerte og arbeid 

 Sosiale påvirkningsfaktorer for opplevelse, kartlegging og behandling av smerte 

 Psykiske påvirkningsfaktorer for opplevelse, kartlegging og behandling av smerte 

 Avhengighetsproblematikk 

 Mestring og helsepedagogikk – veiledning, undervisning og opplæring 

 
Hovedtema 7: Eldre og smerte 
Dette temaet gir studentene avansert kunnskap om smerte hos eldre personer, og spesielle hensyn 
som må tas i forhold til kartlegging og behandling av smerte hos denne pasientgruppen. Sentrale tema 
er: 

 Smerte hos eldre personer – hvor vondt gjør det å bli gammel? 

 Fysiologi – den aldrende kroppen  

 Kartlegging av smerte hos eldre personer 

 Behandling av smerte hos eldre personer 

 
Hovedtema 8: Smertebehandling 
I dette temaet får studentene avansert kunnskap om ulike behandlingsalternativer og kombinasjoner 
av behandling for ulike typer smertetilstander. Sentrale tema er: 

 Farmakologisk behandling 

 Psykologisk behandling 

 Fysikalsk behandling 

 Ergoterapi 

 Nevromodulering og nevroablative metoder 

 Kirurgi 

 
 
SEMINAR 3: AKUTT-, NEVROPATISK OG KREFTRELATERT SMERTE 
 
Hovedtema 9: Akutt smerte 
I dette tema får studenten avansert teoretisk kunnskap om epidemiologi, patofysiologi og 

årsaksvurdering/diagnostisering og behandling i forhold til akutte smertetilstander. Sentrale tema er: 

 Postoperative smerte hos voksne, barn og eldre 

 Smerte og idrettskader 

 Smerte og traumeskader 

 Akutt smerte hos pasienter med langvarig smerte 

 Akutt smerte hos pasienter med avhengighetsproblematikk 
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Hovedtema 10: Nevropatisk smerte 
Dette temaet gir studenten avansert teoretisk kunnskap om epidemiologi, patofysiologi og 
årsaksvurdering/diagnostisering og behandling i forhold til ulike nevropatiske smertetilstander. 
Sentrale tema er: 

 Grunnleggende innføring i nevropatisk smerte 

 Patofysiologi ved nevropatisk smerte 

 Behandling av nevropatisk smerte – prinsipper og tilnærmingsmåter 

 Nevropatiske smertetilstander: Smertefulle perifere nevropatier, komplekst regionalt 
smertesyndrom (CRPS type 1 og 2), fantomsmerte, nerveavklemmingssyndromer, smerte 
etter ryggmargsskade, og smerte ved sykdom i sentralnervesystemet og etter hjerneslag 

 
Hovedtema 11: Kreftrelatert smerte og palliasjon 
I dette tema får studenten grunnleggende teoretisk kunnskap om epidemiologi, patofysiologi og 
årsaksvurdering/diagnostisering og behandling i forhold til kreftrelaterte smertetilstander. Sentrale 
tema er: 

 Grunnleggende innføring i kreftrelatert smerte og palliasjon 

 Patofysiologi ved kreftrelatert smerte 

 Kreftsmertebehandling – prinsipper og tilnærmingsmåter 

 Kreftrelaterte smertetilstander: Smerte i forbindelse med primærtumor, metastaser, kirurgi, 
stråleterapi og cytostatikabehandling 

 Kreftsmerte hos barn 

 Palliasjon 

 
Hovedtema 12: Barn og smerte 
Dette temaet gir studentene avansert kunnskap om smerte hos barn, og spesielle hensyn som må tas 
i forhold til kartlegging og behandling av smerte hos denne pasientgruppen. Sentrale tema er: 

 Smerte hos barn og ungdom 

 Fysiologi – hva er spesielt hos barn? 

 Kartlegging av smerte hos barn og ungdom 

 Behandling av smerte hos barn og ungdom 

 
 
SEMINAR 4: ORGANISERING OG TVERRFAGLIG SMERTEBEHANDLING 
 
Hovedtema 13: Organisering av smerteklinisk virksomhet 
Dette tema tar for seg kunnskaper om organisering av helsetjenester, ulike profesjoners rolle, 
samarbeid på tvers av profesjoner og etater, samt kvalitetsutvikling i forbindelse med behandling av 
pasienter med smerte. Sentrale tema er: 

 Organisering av smerteklinisk virksomhet 

 Kvalitet i og kvalitetssikring i smerteklinisk virksomhet 

 Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 

 Helselovgivning 

 Helseøkonomi 

 
Hovedtema 14: Kartlegging, diagnostisering og behandling av smerte i  

   tverrfaglig team 
I dette temaet får studenten bruke tilegnede teoretiske kunnskaper og øve opp praktiske ferdigheter til 
å kartlegge, vurdere, identifisere/diagnostisere og foreslå kombinert og tverrfaglig behandling av ulike 
vanlige smertetilstander. Hovedtemaet er lagt opp som en workshop hvor studentene løser 
pasientkasus med ”pasient” og klinisk veileder tilstede. 

 Kartlegging av smertetilstand hos pasient med bruk av egnet kartleggingsverktøy 

 Vurdering av pasientens kartlagte smerte 

 Diagnostisering av pasientens smertetilstand 

 Forslag til behandling og behandlingsforløp i forhold til pasientens smertetilstand 
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Vurderingsform 

Vurdering gjennom studietiden 
Studentenes oppmøte ved de fire samlingene vil registreres, og det er krav til minst 80 % deltakelse 
på undervisningen. 
 
Studentenes kunnskaper og ferdigheter blir vurdert med en elektronisk kunnskapstest, et skriftlig 
arbeidskrav og en avsluttende eksamen. 
 
Studentene fullfører en elektronisk multiple choice test i begynnelsen av studiet, for å fremme 
tilegnelse av grunnleggende kunnskap om smerte og smertefysiologi. Testen vurderes til bestått/ikke 
bestått. 
 
Studentene arbeider i gruppe med et obligatorisk skriftlig arbeidskrav underveis i studiet. Oppgaven 
skal bidra til å fremme forståelse for- og øke kunnskap om opplevelse, kartlegging og behandling av 
smerte gjennom å tolke og vurdere en pasientcase. Arbeidskravet vurderes til bestått/ikke bestått.  
 
Studentene gjennomfører observasjonspraksis for å oppnå ny innsikt om smerte og smertebehandling 
innenfor et felt de ønsker å lære mer om. Følgende krav til skriftlig forberedelse og innleveringer stilles 
til studentene i forbindelse med observasjonspraksis: 
 

 Utarbeide og levere inn en begrunnet plan for praksisperioden (før praksisperioden starter) 

 Skrive et refleksjonsnotat over erfaringene fra praksis  

 Dokumentere tilstedeværelse for minimum 60 timer i praksis 
 
Observasjonspraksisen vurderes til godkjent/ikke godkjent.  

Avsluttende vurdering 
For å avlegge eksamen må studenten ha 1) mindre enn 20 % fravær fra undervisning/samlinger, 2) 
bestått elektronisk multiple choice test, 3) bestått det skriftlige arbeidskravet og 4) fått godkjent 
observasjonspraksisen. 

Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen som går over 2 uker. Eksamen vil teste 
studentenes forståelse for og kunnskap i sentrale tema fra videreutdanningen. Besvarelsen vil omfatte 
svar på konkrete faktaspørsmål i forhold til smerte og smertebehandling, samt analyse av en 
pasientcase. Besvarelsen må begrunnes teoretisk med referanser til aktuell fag- og 
forskningslitteratur. 

 

Vurderingsuttrykk 

Eksamensbesvarelsen vurderes med gradert karakter A-F der A er beste karakter og F er ikke bestått.  

 
 

Litteratur 
Studiets pensumlitteratur har et omfang på totalt 3000 sider hvorav ca. 600 sider er selvvalgt. Se egen 
pensumliste.  


