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VEDLEGG 2 - GJENNOMFØRINGSPROSESS 



1 METODIKK 
Arbeidet er gjennomført ved bruk av metodikk for Strategisk kompetanseplanlegging 

som er utviklet i Helse Vest. Metodikken er basert på scenarioanalyse.  

Scenarioanalyse er en kvalitativ og strukturert metode for langsiktig planlegging som er 

spesielt godt egnet når framtiden er usikker. Hensikten med scenarioanalyse er å 

utfordre vår oppfatning om hvordan noe vil utvikle seg, for eksempel tilbud og 

etterspørsel etter personell i spesialisthelsetjenesten. Scenariometoden bidrar til å 

bedre forstå drivkrefter og forberede seg på hva som kan skje i framtiden. Metoden 

kaster nytt lys på veivalg, alternative utviklinger og beslutninger vi står overfor i dag. 

I scenarioanalysen utvikles ulike, troverdige og utfordrende framtidsbilder, også kalt 

scenario. Scenarioene beskriver mulige, ikke nødvendigvis sannsynlige eller foretrukne, 

utviklinger. Et scenario er ikke en prognose eller forventning m framtiden. Det er heller 

ikke en visjon som gir et bilde av den framtiden vi ønsker oss. Scenarioer er langsiktige 

perspektiver med utfordrende antakelser om framtiden. Scenarier er omhyllet av 

usikkerhetsbetraktninger, og det viktigste er i hvilken retning drivkrefter i omverdenen 

tar. Drivkrefter er byggesteiner for scenarioene. Viktige drivkrefter er det som skaper 

endringer og gir føringer for en utvikling eller trend. Drivkrefter kan være eksterne eller 

interne strukturer, mønstre og markeder som påvirker pasientens behov for 

helsetjenester og/eller tilgjengelig personell i helsetjenesten. 

1.1 Scenariometodikk 

Scenariometodikken er bygd opp av fem delprosesser. 

 

De fem delprosessene i scenariometodikken. 

 

De første to delprosessene handler om å forstå faget og arbeidssituasjonen slik den er i 

dag og forstå hvilke krefter som påvirker endring og framtidig retning for faget. Basert 

på drivkreftene utarbeides kvalitative framtidshistorier som skal utforske, inspirere og 



utfordre. Under delprosess fire kvantifiseres framtidshistoriene, for å finne de faktiske 

konsekvensene av historiene. Til dette benyttes verktøyet Nasjonal bemanningsmodell. 

Målet med prosessen er til slutt å identifisere det som kan være en bærekraftig retning 

for faget, og hvilke tiltak som kan hjelpe oss mot denne retningen. 

1. Kartlegging 

Prosessen starter med en kartlegging av intensivsykepleiefaget slik det er i dag. 

Formålet med kartleggingen er å lage et oppdatert kunnskapsgrunnlag som 

utgangspunkt til det videre arbeidet. For å kunne si noe om hvilke 

problemstillinger vi står overfor og hvordan endringer vil påvirke faget, er det 

nødvendig med en forståelse av hvordan situasjonen er i dag. Kartleggingen 

omfatter en analyse av dagens bemanning, kompetanseområder og kapasitet, 

oppgaver og organisering. 

2. Definere endringsdrivere 

Kartleggingen viser arbeidssituasjonen og bemanningssituasjonen for 

intensivsykepleiere i dag. Samtidig er samfunnet – og helsetjenesten – i stadig 

endring. Å estimere det framtidige behovet for intensivsykepleiere basert på 

dagens situasjon vil i beste fall gi et unyansert bilde. Derfor er det nødvendig å 

identifisere hvilke faktorer eller drivkrefter som vil drive endringen i 

intensivsykepleiefaget i framtiden. I denne delen er det fokus på å identifisere 

drivkrefter som vil påvirke intensivsykepleiefaget på mellomlang og lang sikt. 

Dette gjøres for å skape en bevissthet rundt impulsene som driver endringene i 

faget. Både interne, påvirkbare drivere og eksterne, ikke påvirkbare drivere 

inkluderes. Dette kan være endringer innenfor f. eks. teknologi, organisering, 

oppgavedeling, kompetansesammensetning eller regulatoriske rammer. 

3. Utarbeide framtidsscenarioer 

Basert på driverne som defineres i del to identifiseres potensielle endringer i 

intensivsykepleiefaget. Det utarbeides fortellinger om den framtidige situasjonen 

for intensivsykepleiere som beskriver ulike framtidsbilder. Scenarioene skal 

beskrive et mulig bilde av framtiden som en konsekvens av endringsdriverne. 

Formålet med scenariofortellingene er å utforske mulighetsrommet for framtiden 

for intensivsykepleiefaget. Fortellingene er skrevet med tanke på å bevege seg i 

ytterkanten av det som er sannsynlig eller mulig. 

4. Identifisere konsekvenser 

For å kunne si noe om hvilken effekt framtidsscenarioene har på behov for 

kompetanse og tilgjengelig bemanning er det nødvendig å kvantifisere 

resultatene. Effekten av endringene tallfestes, og ved hjelp av verktøyet Nasjonal 

Bemanningsmodell beregnes de fremtidige konsekvensene for behov og 

bemanning for hvert av scenarioene. Gjennom modellen estimeres behovet for 

helsepersonell på mellomlang og lang sikt, samt tilgjengelig personell i framtiden 

basert på dagens antall medarbeidere. Dette gjøres for å synliggjøre om 

scenarioene har en positiv eller negativ effekt på intensivsykepleiefaget, og i hvor 

stor grad framtidsretningene vil endre faget. Kvantifiseringen gir en konkret 

indikator for effekten, som er nødvendig å ha med seg inn i den siste 

deloppgaven, hvor den bærekraftige retningen skal defineres. 



5. Finne bærekraftig retning 

Formålet med prosessen er å finne en bærekraftig retning som vi ønsker å lede 

intensivsykepleiefaget mot. Dette gjøres ved å identifisere et scenario eller en 

kombinasjon av scenarioer som til sammen skaper framtidsbildet vi ønsker å ha 

som mål. Samtidig skal det utarbeides forslag til tiltak som kan bidra til å styre 

utviklingen mot dette målbildet. Det er nødvendig at tiltakene er konkrete og 
gjennomførbare. 

1.2 Nasjonal Bemanningsmodell 

Kvantifiseringen av framtidsscenarioene er gjort ved hjelp av Nasjonal 

Bemanningsmodell (NBM). NBM er et framskrivningsverktøy som brukes til å tallfeste 

behov for kompetanse og tilgjengelig kompetanse. 

NBM er basert på framskrivning av aktivitet (behov) og bemanning (beholdning). En 

forenklet framstilling av den metodiske tilnærmingen er gjengitt i figuren under. 

 

Framskrivningen av pasientaktivitet er framskrevet basert på aktivitet i et utgangsår, 

hentet fra Norsk pasientregister (NPR), og demografisk befolkningsvekst beregnet av 

Statistisk sentralbyrå (SSB). NBM legger til rette for å endre aktivitetsveksten som 

inngår i denne framskrivningen, samt variabler knyttet til organisering av personell og 

verdiskapende tid for pasienten. 

Beholdning, eller tilgjengelig kompetanse, er framskrevet basert på 

kompetansebeholdningen i spesialisthelsetjenesten i utgangsåret, hentet fra lønn- og 

personalsystemer. NBM legger til rette for å endre stillingsprosent, fraværsprosent, 

pensjonsalder, turnover og rekruttering. 

  

  



2 GJENNOMFØRING 
2.1 Kartlegging 

Før oppstart av prosjektet ble det gjort en kartlegging av intensivsykepleiefaget i Helse 

Vest. Kartleggingen omfattet oversikt over hvor i foretakene intensivsykepleiere jobber, 

stillingsprosent, fravær, turnover og alder, samt hvilke oppgaver som utføres av 

intensivsykepleiere i dag. Kartleggingen ble gjort ved hjelp av tilgjengelig 

medarbeiderdata, i kombinasjon med informasjon direkte fra 

intensivsykepleiermiljøene i foretakene. 

For Haraldsplass var det ikke mulig å hente informasjon om sykepleierspesialitet fra 

personalsystemene før i 2020. Analysene er derfor mindre omfattende for Haraldsplass 

enn for helseforetakene. 

2.1.1 Dagens bemanning 

De siste årene har det vært en jevn økning i antall intensivsykepleiere i Helse Vest. 

Mellom 2014 og 2020 økte antall netto månedsverk (gjennomført arbeid, hvor 

medarbeiderne har vært til stede på jobb) gjort av intensivsykepleiere i foretaksgruppen 

med 22%. Til sammenligning er den tilsvarende økningen for hele sykepleiergruppen 

omkring 13%. 

 

 

Historisk utvikling for intensivsykepleiere i Helse Vest, ekskludert Haraldsplass. 

 

I 2019 var det ansatt et månedlig gjennomsnitt på 777 intensivsykepleiere i Helse Vest, 

inkludert Haraldsplass Diakonale Sykehus. Disse gjennomførte i gjennomsnitt 499 netto 

månedsverk (gjennomført arbeid, hvor medarbeiderne har vært til stede på jobb). Helse 

Bergen sysselsetter ca. halvparten av de ansatte intensivsykepleierne i regionen. 

Antall medarbeidere har 

økt med 20 % siden 

2014 

 

Antall netto månedsverk 

har økt med 22 % siden 

2014 

 



 

 

 

Intensivsykepleiere jobber hovedsakelig på intensiv, intermediære og postoperative 

avdelinger. Helseforetakene har ulik struktur på avdelingene. På noen enheter arbeider 

intensivsykepleierne med en kombinasjon av intensiv-, intermediære og postoperative 

pasienter.  

2.1.2 Medarbeiderne 

Det er forskjell i alderssammensetning på intensivsykepleierne i foretakene. 

Gjennomsnittsalderen på medarbeiderne er høyest i Helse Fonna og Helse Førde. 

Tabellen viser andel medarbeidere over 50 år. Det kan forventes at disse vil nå 

pensjonsalder og avslutte sitt arbeidsforhold i løpet av en 10-15-årsperiode, noe som 

krever tilsvarende nye medarbeidere i denne perioden. 

Helseforetak Helse 

Bergen 

Helse Fonna Helse Førde  Helse 

Stavanger 

Haraldsplass 

DS 

Ansatte > 50 

år 

42% 68% 60% 36% 40% 

 

 

Gjennomsnittlig netto månedsverk utført av intensivsykepleiere, prosentvis fordeling på 

alder. 



Tabellen under viser fraværsprosent i helseforetakene i 2019. Helse Bergen og Helse 

Stavanger har noe høyere fravær, hovedsakelig grunnet høyere forekomst av lønnet 

permisjon. 

Helseforetak Helse 

Bergen 

Helse 

Fonna 

Helse 

Førde  

Helse 

Stavanger 

Haraldsplass 

DS 

Total 

fraværsprosent 

21% 17% 17% 21% 28% 

Fraværsprosent i 2019. Dette omfatter, ferie, permisjoner, sykefravær og annet fravær. 

 

Potensialet for reduksjon av fravær ligger i sykefraværet. Figuren viser at det er stor 

variasjon i sykefravær fra år til år i foretakene i Helse Vest, mellom 3% og 8% i perioden 

2014-2020. Helse Bergen har noe høyere sykefravær enn de øvrige foretakene. 

 

Fraværsprosent grunnet sykdom. Figuren viser historisk utvikling, og inkluderer både 

egenmeldt og sykemeldt fravær.  

 

Det er også varierende grad av ekstern turnover for intensivsykepleiere under 60 år. 

Helse Førde ligger i gjennomsnitt noe høyere enn de øvrige helseforetakene i perioden 

2014-2020. 

 

Ekstern turnover for medarbeidere under 60 år.  

 



2.1.3 Oppgaver 

Sammen med utvalgte representanter fra intensivsykepleiermiljøene i foretakene ble 

det kartlagt hvilke oppgaver intensivsykepleiere bruker tiden sin på. Det ble skilt 

mellom intensivsykepleiere som jobber på intensiv, intermediære og postoperative 

enheter. Intensivsykepleiermiljøene var selv med å definerte kategoriene av oppgaver, 

og estimerte hvor mye tid en gjennomsnittlig intensivsykepleier bruker på hver av 

oppgavene gjennom å fylle ut et skjema. 

Kategoriene er delt inn i pasientnære og ikke pasientnære oppgaver. De pasientnære 

oppgavene utføres direkte opp mot pasienten. De ikke pasientnære oppgavene er 

pasientrelaterte, men utføres nødvendigvis ikke ved sengen. Dette omfatter blant annet 

dokumentasjon og registrering, renhold av utstyr, håndtering og bestilling av legemidler 

på medisinrom, men også faglig utvikling og tverrfaglig samarbeid.  

Hoveddelen av tiden til intensivsykepleiere brukes på overvåkning, stell og behandling 

av pasienter, og administrering av medisinske forordninger. Mellom 20% og 40% av 

tiden brukes på oppgaver som ikke er pasientrelaterte. Intensivsykepleiere som jobber 

med postoperative pasienter bruker mindre tid på pasientrelaterte oppgaver enn 

medarbeidere som jobber med intensiv- og intermediærpasienter. Tabellen viser hvor 

stor prosentandel av den totale tiden som brukes til hver av oppgavene. 

 

Prosentandel av tiden til en intensivsykepleier som brukes til de ulike oppgavene. 

Oppgavene er definert av representanter fra intensivmiljøene i foretakene. 

 

2.1.4 Utdanning 

Det har vært en stor økning i antall utdanningsplasser for intensivsykepleiere i Helse 

Vest i løpet av kort tid de siste årene. I 2021 fikk helseforetakene i oppdrag å opprette 



100 nye utdanningsstillinger for intensivsykepleiere1, 19 av dem i Helse Vest. Dette er 

årsaken til økningen i antall utdanningsplasser fra 2020 til 2021.  

Tabellen viser antall utdanningsplasser i Helse Vest fra 2019 til 2021. 

 2019 2020 2021 

Helse Bergen 24 21 30 

Helse Fonna 5 6 8 

Helse Førde 4 6 7 

Helse Stavanger 14 16 22 

Haraldsplass 1 4 4 

Totalt 48 53 71 

Antall utdanningsplasser for intensivsykepleiere i Helse Vest 

 

2.1.5 Framtidig utvikling 

Basert på resultatene fra kartleggingen ble det gjennomført en enkel framskrivning av 

behovet for intensivsykepleiere og tilgjengelig kompetanse fram mot 2035. 

Framskrivningen ble basert på en aktivitetsframskrivning basert på demografisk 

utvikling. Dagens gjennomsnittsnivå ble lagt til grunn for turnover, stillingsprosent, 

fraværsprosent og pensjonsalder for alle medarbeidere, samt en årlig rekruttering som 

tilsvarer nåværende antall utdanningsstillinger (71). Figuren viser framskrivningen av 

behov for antall ansatte intensivsykepleiere. 

 

1 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie - regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/100-nye-utdanningsstillinger-i-intensivsykepleie/id2789958/


 

Behovsutvikling og utvikling i tilgjengelig kompetanse for intensivsykepleiere i Helse Vest 

fra 2019 til 2035 

 

Ved en ren demografisk framskrivning vil behovet (blå stolper) øke fra 750 

intensivsykepleiere i 2019 til 986 intensivsykepleiere i 2035. Utviklingen i tilgjengelig 

kompetanse (røde stolper) viser at ved rekruttering som tilsvarer dagens antall 

utdanningsstillinger vil Helse Vest ha 853 tilgjengelige intensivsykepleiere i 2035. 

Dagens antall utdanningsplasser er ikke tilstrekkelig for å dekke etterspørselen etter 

intensivsykepleiere i Helse Vest i framtiden, dersom arbeidssituasjonen for 

intensivsykepleiere er lik dagens. For å dekke det estimerte behovet må helseforetakene 

ansette totalt 1365 nye intensivsykepleiere fra i dag til 2035. 

Merk at grafen ikke tar høyde for intensivsykepleiere som avslutter sitt arbeidsforhold i 

et foretak, og fortsetter i samme yrke i et annet foretak. 

2.2 Definere endringsdrivere 

Del to i arbeidet var å identifisere faktorer som kan påvirke arbeidssituasjonen og 

bemanningssituasjonen for intensivsykepleiere i årene framover. Disse faktorene vil 

heretter bli betegnet som endringsdrivere. Prosjektgruppen gikk inn på både interne, 

påvirkbare drivere og eksterne, ikke påvirkbare drivere. Alle forslag til endringsdrivere 

ble tatt med, uavhengig av hvor sannsynlig det var og i hvor stor grad det ville påvirke 

faget. Endringsdriverne ble delt inn i fem kategorier. 

- Intern organisering og oppgavedeling 

- Medisinsk og faglig utvikling 

- Teknologi 

- Samfunns- og sykdomsutvikling 
- Regulatoriske rammer 



 

 

 

  



2.3 Utarbeide framtidsscenarioer 

Med utgangspunkt i de definerte endringsdriverne ble det utarbeidet flere 

framtidshistorier. Hensikten med dette var å få bedre innsikt i de potensielle 

utviklingsretningene for de ulike drivkreftene, og hvordan de kan påvirke 

framtidsretningen for intensivsykepleiefaget. Det ble utarbeidet fire framtidsscenarioer: 

 Scenario 1: Etablering av team og ny oppgavedeling opprettholder høy kvalitet, 

pasientsikkerhet og medarbeidertilfredshet 

 Scenario 2: Rett pasient til rett tiltaksnivå - overvåking og intensiv behandling  

 Scenario 3: Kvalitet og pasientsikkerhet - målinger og data samles og settes 

sammen i en ny arbeidsflate, brukes for kontinuerlig forbedring og forskning  

 Scenario 4: Balanserte arbeidsplaner – med rom for fleksibilitet 

Scenarioene kan leses i sin helhet i Vedlegg 1. 

 

Scenario 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.   

 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.  
 

  
Scenario 2: Rett pasient til rett tiltaksnivå - overvåking og intensiv behandling   

 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 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.  

 

Scenario 3: Kvalitet og pasientsikkerhet - målinger og data samles og settes 

sammen i en ny arbeidsflate, og 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.  

 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.  

  

Scenario 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.   

 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. 

 

2.4 Usikkerhetsfaktorer 

En usikkerhetsfaktor ved modellen som er brukt til å gjennomføre analysene er at 
datagrunnlaget er hentet fra 2019. Flere av foretakene har hatt endringer i både 

gjennomsnittlig stillingsprosent og fravær etter dette. Spesielt resultatene av analysen 
på tilgjengelig kompetanse og rekrutteringsbehov kan bli påvirket av dette. Endringene 

er ikke så store at det vil påvirke konklusjonen. Beregningene av tilgjengelig 

kompetanse antar at foreslåtte justeringer i endringsfaktorer som turnover og 
stillingsprosent skjer fra dag én i framskrivningen. I realiteten vil dette være en gradvis 

prosess som går over flere år. Haraldsplass begynte å registrere sykepleierspesialitet i 
personalsystemene i siste kvartal 2020. Datagrunnlaget her er derfor noe usikkert. 

Spesielt for turnover og fravær er registreringen gjort over en for kort periode til å gi et 
godt kunnskapsgrunnlag. 

Modellen antar at dagens bemanning dekker det nåværende behovet for 

intensivkapasitet. Det tas ikke forbehold dersom det er over- eller underbemanning av 
intensivsykepleiere. 


