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1. Etablering av team og ny oppgavedeling opprettholder høy kvalitet, 

pasientsikkerhet og medarbeidertilfredshet 

Fokus på rett bemanning og rett oppgavedeling på intensivavdelingene bygger opp om 

kvalitet, pasientsikkerhet og medarbeidertilfredshet. Det er et mål å bidra til god 

oppgavedeling og etablering av team for å sikre at arbeidsoppgavene som er tillagt 

intensivsykepleiere er oppgaver de er særlig kvalifisert for. Flere oppgaver blir overført til 

andre yrkesgrupper.  

Medikamenter til pasienter bestilles og klargjøres av farmasøyter. Disse oppgavene 
avlaster intensivsykepleiere vesentlig. Logistikkmedarbeidere transporterer medisin til 
pasient. Intensivsykepleiere kontrollerer medikamentet som gis til 
pasient. Intensivsykepleiere får medisiner som pasienten trenger når de trenger det og i 
riktig dose 24/7. Intensivsykepleiere klargjør kun øyeblikkelig hjelp-medikamenter 
dersom farmasøytressurs ikke er øyeblikkelig tilgjengelig. 
  
Rengjøring av medisinrom og rengjøring av pasientplass/pasientrom skjer 
av spesialrenholdere.  
  
Rengjøring, transport og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr skjer av medarbeidere 
som har fått særskilt opplæring.   
 
IKT-system holder rede på hvilke medisiner som er tilgjengelig, hva som går ut på dato 
og hva som må bestilles basert på definert minimumsbeholdning. Bestillinger skjer i 
forsyningsløsningen. Dette sikrer kontinuerlig oversikt over beholdning og reduserer 
risiko for manglende manuell oppfølging. Det samme gjelder for 
engangsutstyr/forbruksutstyr. Tidligere var dette tidkrevende oppgaver som ble utført 
av intensivsykepleierne. 
  
Portører forflytter pasienter fra intensiv til intermediær sengepost sammen med en 
ansvarlig intensivsykepleier som avlegger rapport til mottakende helsepersonell. 
Informasjon om pasienten er lett tilgjengelig for mottakende helsepersonell når pasient 
er overflyttet. Mottakende helsepersonell får raskt oversikt over viktige 
pasientopplysninger.  
  
Eventuell matservering til pasienter ved postoperative avdelinger og 
intermediæravdelinger blir fulgt opp og håndtert av helsefagarbeidere/sykepleiere.  
  
Intensivsykepleiere bruker tid på de oppgavene de har spesialkompetanse 
på. Intensivsykepleiere er teamleder og har det overordnede ansvaret for 
sykepleietiltak/intensivsykepleie og oppfølging av medisinsk behandling som er 
ordinert av lege. Det er mulig for intensivsykepleier å ha ansvar for flere pasienter enn i 
dag. Antall pasienter per intensivsykepleier avhenger av kompleksiteten for den enkelte 
pasient. Det forutsetter at det etableres team som består av medarbeidere med ulik 
kompetanse som er særlig rettet mot arbeid på intensivavdeling.  
  
Stell, mobilisering og ernæring av pasienter støttes av helsefagarbeidere og sykepleiere 
ved intensiv, under veiledning og oppfølging av intensivsykepleiere. Intensivsykepleiere 



gjennomfører stell av pasient en gang per vakt for å få viktig informasjon om pasienten, 
mens de øvrige stell skjer av andre medarbeidere i teamet. Plan for mobilisering av 
pasienter støttes av fysioterapeuter. Alle intensivsenger kan snu/vende og veie 
pasienter, noe som fører til færre trykksår og mindre behov for fysiske snuoperasjoner 
av pasienter. De som inngår i teamene på intensivavdelingen har fått kompetanse som 
kvalifiserer dem til å overta en del av observasjonene. Det er utviklet 
opplæringsprogram for å heve overvåkingskompetanse blant sykepleiere. Disse 
sykepleierne dokumenterer kliniske observasjoner som ikke fanges opp av utstyr (for 
eksempel infeksjonstegn ved innstikkssted).   
  
Automatisk “datafangst” fra overvåkningsmodul og til elektronisk kurve er utviklet, 
samt at data fra annet utstyr er tilgjengelig på en arbeidsflate. Intensivsykepleiere 
overvåker flere pasienter basert på disse dataene og får automatisk varsel dersom 
tilstanden til en pasient forverres og trenger ekstra behandling/oppfølging.    
 
Data som systemene fanger opp samles automatisk i journal og dokumenteres direkte 
med enkel manuell registrering/manuell beskrivelse. Informasjon om pasienten er lett 
tilgjengelig for helsepersonell når pasienten flyttes fra en post til en annen. Viktig 
informasjon om pasient er lett tilgjengelig for helsepersonell som skal bidra i behandling 
av pasient.  
  
Det er utviklet gode prosesser for dialog og diskusjoner knyttet til behandling og 
oppfølging av tiltak mellom teamet på intensivavdelingen og legene som har 
behandlingsansvar.  
  
Intensivsykepleiere har fått en arbeidssituasjon der de får utøve og ta et teamansvar 
som er i tråd med deres utdanning og kompetanse.  Dette gjør det mer spennende å 
jobbe som intensivsykepleier, samtidig som oppgavebelastningen er fordelt mellom 
flere yrkesgrupper i teamet. Dette fører til lavere turnover og sykefravær.  
 

Intensivsykepleiere har i hovedsak disse oppgavene: 

 Oversikt over de vitale parametrene (hjerte, lunge, sirkulasjon, med mer) og se dem i 
sammenheng. 

 Vurdere potensielle endringer i vitale parametre frem i tid basert på nåtids-
observasjoner. 

 Forståelse for konsekvenser ved ulike hendelser og identifisere potensielle risikoer. 
Ha en plan for å redusere potensielle risikoer som kommuniseres til resten av 
pasientteam. 

 Justere respirator-innstillinger innenfor rammer satt av behandler. 
 Kontrollere, administrere og evaluere effekt av legemidler og ernæring. 
 Være en del av behandlingsteamet rundt pasienten sammen med legene. 
 Overvåke gjennomføring av protokoll. 
 Informasjon til pårørende om tilstand til pasient. 
 Klinisk supervisjon og veiledning av sykepleiere, helsefagarbeidere og 

intensivsykepleiestudenter under utdanning/opplæring. 
 Sertifisering/testing av medisinsk teknisk utstyr.  
 Faglig utvikling og forbedringsarbeid (for eksempel utvikling og forbedring av 

prosedyrer og protokoller) i samarbeid med teamet.   



Oppsummering 

 Fokus på rett bemanning og rett oppgavedeling på intensivavdelingene bygger opp 

om kvalitet, pasientsikkerhet og medarbeidertilfredshet. Det er et mål å bidra til god 

oppgavedeling og etablering av team for å sikre at arbeidsoppgavene som er tillagt 

intensivsykepleiere er oppgaver de er særlig kvalifisert for. Flere oppgaver blir 

overført til andre yrkesgrupper.    

 Intensivsykepleiere får en teamlederrolle, og kan ha hovedansvar for flere 

pasienter.   

 Etablering av team fører til at intensivsykepleiere kan fokusere på de spesialiserte 

oppgavene. Å fordele belastningen mellom flere kan føre til at medarbeidere blir mer 

tilfreds, har lavere sykefravær og står lenger i arbeid. Dette bidrar til kontinuitet og 

redusert turnover.   

 

  



 

2. Rett pasient til rett tiltaksnivå - overvåking og intensiv behandling  

Det er fokus på forebygging, og å redusere antall pasienter på høyintensiv1avdeling som 

ikke skal ha høyintensiv behandling. 

Med rett kompetanse og opplæring på sengeposter, identifiseres og iverksettes tiltak 
tidligere slik at pasienter unngår forverring som kan føre til behov for avansert 
intensivbehandling.  Intensivsykepleiere og andre yrkesgrupper som roterer/hospiterer 
på intensiv enhet bidrar til kunnskapsløft i andre avdelinger.   
  
Obligatorisk rotasjon til høyspesialisert sengepost er en del av trainee-programmet for 
sykepleiere. Det drives systematisk trening gjennom simuleringsaktiviteter på 
sengepost for å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse. Det er fokus på identifisering 
av pasienter i forverring og håndtering av disse pasientene. Det opprettes 
ferdighetssentre der dette ikke er etablert, og det avsettes mer tid til simulering og 
ferdighetstrening. Teamsimulering på tvers av fag blir gjennomført for å bygge 
kompetente team, som sammen skal håndtere krevende situasjoner. Dette fører til færre 
innleggelser på intensiv.  
  
Mobile intensivteam følger opp pasienter som har vært innlagt i intensivavdeling for å 
forebygge "reinnleggelser". De mobile intensivteamene driver også veiledning på 
sengepostene pasientene overføres til.  
  
Sykepleiere og leger i kommunen er i stand til å vurdere hvilke pasienter som skal og 
ikke skal sendes inn til sykehus. Simulering drives i kommuner med fokus på å 
identifisere pasienter i forverring og videre håndtering/behandling av disse. Dette fører 
til at færre pasienter blir alvorlig syke og at bedre beslutninger for videre 
intensivbehandling tas i kommunen.  
  
Det tilrettelegges for at langtidspasienter får tilbud om behandling i hjemmet. Tilbudet 
tilrettelegges i samarbeid med kommunen (hjemmesykehus).  
  
Det er klare forventninger om å unngå overbehandling. Ett eksempel på dette er 
Legeforeningens innsats "Kloke valg".  
 
 

Oppsummering 

 Det er fokus på tidlig identifisering og iverksetting av tiltak på sengepost for å 

redusere antall pasienter på intensivavdeling som ikke har behov for det. Dette 

bidrar til å redusere utilsiktet vekst i behov for intensivsenger.  

 Intensivsykepleiere bidrar til opplæring og veiledning i mindre spesialiserte 

avdelinger for å heve overvåkingskompetansen lokalt. Økt overvåkingskompetanse 

på lavere behandlingsnivå i helseforetakene bidrar til tidligere identifisering og 

 

1 Svært krevende/ressurskrevende intensiv behandling 

https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/Om-kloke-valg/


iverksetting av tiltak på sengepost. Dette er ikke daglige oppgaver, men planlagt 

kompetanseoverføring til andre avdelinger.  

 Forebygging, i tillegg til endring av etiske retningslinjer, fører til at de riktige 

pasientene får behandling på intensivavdeling.  

  



3. Kvalitet og pasientsikkerhet - målinger og data samles og settes 

sammen i en ny arbeidsflate, brukes for kontinuerlig forbedring og 

forskning  

Helseforetakene samler informasjon om pasienter og pasientbehandling. Det er sterk vilje 

til å ta i bruk disse dataene til det beste for pasientene. Nye arbeidsflater gjør det enkelt å 

få tak i informasjon når man har behov for det. 

Automatisk datafangst fra pasient for blodtrykksmåling, puls, hvor mye medisiner og 
væske som er gått inn i pasienter, respiratorinnstillinger (mengde oksygen), med mer 
sammenstilles på en arbeidsflate. Det er lite manuell registrering, og det som gjøres 
manuelt registreres riktig. Datakvaliteten er god. Datateknisk spesialistkompetanse er 
alltid tilgjengelig, slik at intensivsykepleiere ikke trenger å bruke tid på feilsøking og 
sjekk av tekniske systemer og utstyr.   
  
Informasjon om pasienten følger pasienten ved overføring fra et sykehus til et annet på 
Vestlandet. Dersom pasienten flyttes til sykehus utenfor regionen, deles data sømløst.    
  
Informasjon om tidligere pasientbehandling og kvalitet brukes for kontinuerlig 
forbedring, forskning og utvikling for å følge konsekvenser av behandlingen og brukes 
aktivt i faglig utvikling. Dette bidrar til rett valg av behandling som gir gode resultater, 
og til utvikling av verktøy for beslutningsstøtte som gir behandlere støtte til rett 
behandling og høy kvalitet.   
  
Når nye behandlingsprotokoller er besluttet, (for eksempel protokoll for 
respiratoravvenning eller ernæring), er protokoll tilgjengelig på interaktiv skjerm som 
flere kan følge. Det er mulig å følge hvor man er i de ulike stegene i protokollen.  Dette 
bidrar til sikker og trygg etterlevelse av protokoller. Informasjon fra protokoll brukes til 
kvalitetsforbedring.  
  
Pasientsikkerheten økes ved å unngå å flytte pasient unødvendig til utredning på andre 
avdelinger.  Utredning av intensivpasienter skjer i størst mulig grad på 
intensivavdelingen. Transportabelt røntgen/CT/MR utstyr er tilgjengelig og brukes. Små 
operasjoner/inngrep gjøres ved sengen når pasienten ligger på enerom.  Dette er blitt et 
viktig bidrag for å redusere smittefare og ivareta kontinuitet i 
pasientbehandlingen/redusere overganger.   
 
 

Oppsummering 

 Helseforetakene samler informasjon om pasienter og pasientbehandling. Det er sterk 

vilje til å ta i bruk disse dataene til det beste for pasientene. Nye arbeidsflater gjør 

det enkelt å få tak i informasjon når man har behov for det.   

 Gode og robuste IKT løsninger bidrar til at intensivsykepleiere bruker mindre tid på 

dokumentasjon og rapportering. De bruker ikke tid på feilsøking og kvalitetssikring 

av data.   



 Det brukes rett tid på deling av informasjon mellom avdelinger og sykehus. God 

informasjon om pasienten reduserer risiko for feil. Forskning og faglig utvikling øker 

kvaliteten på behandlingen.    



4. Balanserte arbeidsplaner – med rom for fleksibilitet 

Ledelsen har fokus på arbeidsmiljø og kompetansedeling. En overordnet målsetting er at 

hver enkelt medarbeider skal ha en arbeidshverdag som er tilpasset deres 

kompetanse/ferdigheter og ønsker.  

Det utarbeides arbeidsplaner som bidrar til rett bemanning 24/7, 365 dager i året. Det 
legges til rette for arbeidsplaner med mulighet for individuelt tilpasset 
turnus/ønsketurnus innenfor klare rammer. Medarbeidere og team har stor frihet til 
hvordan arbeidsplanen legges opp. Intensivavdelingen har fått kunnskapsgrunnlag som 
gir innsikt i behov, hvordan balanserte arbeidsplaner kan bidra til trivsel, rett 
bemanning og muligheter for samspill, kvalitet og pasientsikkerhet. 
  
Intensivsykepleiere og andre medarbeidere som inngår i teamene har mulighet for 
rotasjon. Det er naturlig å rotere mellom mobile intensivteam, postoperativ, 
intermediær og intensiv. Dette bidrar til god deling av kompetanse og erfaring, læring og 
utvikling. 
  
I tillegg fører rotasjonsordningen til økt kompetanse på sengepost, og innblikk i andre 
deler av sykehuset som håndterer pasienter. Erfarings, kunnskaps- og 
kompetanseoverføring bidrar til rett behandling av langt flere pasienter. 
Intensivsykepleiernes og teamenes kompetanse bidrar til nye måter å løfte 
sykepleiefaglig kompetanse på flere enheter.  
 
Hospitering på intensivposter bidrar til rekruttering av motiverte og riktige 
medarbeidere til intensivavdelingene.  
  
IKT-system understøtter langtidsplanlegging og oppgaveplanlegging. Når en bygger 
team er det viktig at teamets samlede kompetanse ivaretas i felles arbeidsplaner. 
Medarbeidere melder inn ønskede arbeidstider/planer på forhånd, og systemet generer 
forslag til arbeidsplan i tråd med lov og avtaleverk, basert på kompetansen til den 
enkelte. Systemet støtter også korttidsplanlegging, hvor medarbeidere melder ønsker 
om eventuelle ekstravakter. Dette sparer tid for ledere som har ansvar for 
vaktplanlegging. Foretaksgruppen Helse Vest har innført Microsoft 365 med helt andre 
muligheter for kommunikasjon mellom medarbeidere i avdelingen.  Dette bidrar til 
bedre samspill og opplevelse av å høre til et større fellesskap enn de en møter på 
vaktene. Internkommunikasjon og deling skjer i stor grad på nye løsninger, som også er 
tilgjengelig utenfor arbeidsstedet.  
 
 

Oppsummering 

 Ledelsen har fokus på arbeidsmiljø og kompetansedeling. En overordnet målsetting 

er at hver enkelt medarbeider skal ha en arbeidshverdag som er tilpasset deres 

kompetanse/ferdigheter og ønsker.  

 Bedre tilpasning av arbeidsplaner enn i dag, samt livsfaseturnus fører til økt 

tilfredshet blant medarbeidere. Redusert sykefravær fører til mindre behov for 

korttidsplanlegging. Heltidsstillinger er normen.  



 Rotasjonsordning fører til mer variasjon og økt kompetanse sammenlignet med i dag 

på flere områder. Dette skjer på en balansert måte, slik at kontinuitet også er 

ivaretatt.  


