
 

 

 

 

 

Vedlegget viser detaljerte resultater pr. foretak, inkludert effekten av 

hvert enkelt framtidsscenario relativt til dagens situasjon i 

helseforetakene. 

 

Vedlegget inneholder resultater for henholdsvis: 

 

1. Helse Bergen 

 

2. Helse Fonna 

 

3. Helse Førde 

 

4. Helse Stavanger 

 

5. Haraldsplass Diakonale Sykehus  

 

VEDLEGG 3 – RESULTATER FOR 
HELSEFORETAKENE 



1. HELSE BERGEN 

1.1 Intensivsykepleiekapasitet i dag 

Antall intensivsykepleiere og netto månedsverk 

I Helse Bergen arbeider intensivsykepleiere i hovedsak på intensive og postoperative 

enheter, eller en kombinasjon av disse. 

Fordeling av intensivsykepleiere på enheter i Helse Bergen 

 

Oppgaver og tidsbruk 

Sammen med intensivmiljøene 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. Noen ledere for 

intensivsykepleiere var med på å definerte kategoriene av oppgaver, og estimerte hvor 

mye tid en gjennomsnittlig intensivsykepleier bruker på hver av oppgavene. 



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. 

 

Andel (%) tid som en gjennomsnittlig intensivsykepleier bruker på ulike typer oppgaver i 

Helse Bergen 

 

Utdanning 

Helse Bergen utdanner ca. 25 intensivsykepleiere årlig. Dette legges til grunn i de 

påfølgende analysene. 

 

1.2 Effekter av framtidsscenarioer 

Framtidsscenarioene 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.  



Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 1 

Pasientnær Intensiv Postoperativ  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

40 36 Mindre tid til stell og behandling 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

15 12 Mer tid til legemiddelhåndtering 

Ernæring 5 2 Mindre tid til disse oppgavene, da 

de i stor grad gjøres av andre 

yrkesgrupper 

Mobilisering 10 3 

Transport av pasienter 2 2 Ingen endring 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

5 5 Mer tid går med til supervisjon og 

veiledning 

Informasjon til 

pårørende 

2 2 Intensivsykepleiere bruker noe mer 

tid til dette 

Total 79 62  

    

Ikke pasientnær    

Dokumentasjon og 

registrering 

5 5 Mindre tid til disse oppgavene, da 

de i stor grad gjøres av andre 

yrkesgrupper 

- Intensivsykepleiere skal ha 
ansvar for siste test av utstyr før 
bruk til pasient for 
kvalitetskontroll og for å 
opprettholde kompetanse 

Lagerhold og logistikk 1 5 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

5 8 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

3 7 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

2 4 Liten reduksjon i postoperative 

enheter 

- Forutsetter egne 
fagsykepleierstillinger som i dag, 
besatt av intensivsykepleiere 

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

1 4 Mer tid til disse oppgavene 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

4 5 

Total 21 38  

    



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 1 

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

  3% reduksjon relativt til i dag 

Pasientaktivitet    

    

Totalt behov   Det er en liten økning i behov for 

intensivsykepleierkompetanse 

relativt til i dag (4%). Dette 

omfatter 10% økning på 

intensivenheter og 9% reduksjon på 

postoperative enheter 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 1 

Stillingsprosent 84% 90 % 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 17% 

Turnover 4% ekstern 

 

 

2% intern 

5% ekstern – større turnover i en 

overgangsfase, da det ikke vil være populært å 

jobbe som teamleder, større arbeidsbelastning 

og mer fragmenterte oppgaver 

2% intern 

Pensjonsalder 65 65 

Nye medarbeidere 

årlig 

25 25 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 1 (stiplet linje). 



 

 

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.  

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 2 

Pasientnær Intensiv Postoperativ  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

40 36 Ingen endring 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

15 12 

Ernæring 5 2 

Mobilisering 10 3 

Transport av pasienter 2 2 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

5 5 Mer tid går med til supervisjon, 

utdanning og veiledning 



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 2 

Informasjon til 

pårørende 

2 2 Intensivsykepleiere bruker mer 

tid til dette 

Total 79 62  

    

Ikke pasientnær    

Dokumentasjon og 

registrering 

5 5 Ingen endring 

Lagerhold og logistikk 1 5 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

5 8 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

3 7 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

2 4 

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

1 4 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

4 5 

Total 21 38  

    

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

  3% reduksjon relativt til i dag 

Pasientaktivitet   Reduksjon i antall pasienter og 

liggedøgn per pasient ved 

intensive enheter 

    

Totalt behov   Det er en liten økning i behov for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (5%). Dette 

gjelder både på intensiv- og 

postoperative enheter. 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 2 

Stillingsprosent 84% 90 % 



 Status i dag Antakelser i scenario 2 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 18% 

Turnover 4% ekstern 

2% intern 

2% ekstern  

2% intern 

Pensjonsalder 65 66 

Nye medarbeidere 

årlig 

25 25 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 2 (stiplet linje). 

 

 

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.  

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 3 

Pasientnær Intensiv Postoperativ  



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 3 

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

40 36 Ingen endring 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

15 12 Litt mindre tid il 

legemiddelhåndtering 

Ernæring 5 2 Ingen endring 

Mobilisering 10 3 

Transport av pasienter 2 2 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

5 5 

Informasjon til 

pårørende 

2 2 

Total 79 62  

    

Ikke pasientnær    

Dokumentasjon og 

registrering 

5 5 Mindre bruk av tid til dette 

Lagerhold og logistikk 1 5 Mindre bruk av tid på postoperative 

enheter 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

5 8 Ingen endring 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

3 7 Mindre bruk av tid til dette 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

2 4 Mer tid på faglig utvikling 

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

1 4 Ingen endring 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

4 5 

Total 21 38  

    

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

  3% reduksjon relativt til i dag 

Pasientaktivitet   2% reduksjon i liggetid på 

pasienter 

    



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 3 

Totalt behov   Det er en reduksjon i behov for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (-8%). 

 
 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 3 

Stillingsprosent 84% 90 % 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 18% 

Turnover 4% ekstern 

2% intern 

3% ekstern 

2% intern 

Pensjonsalder 65 66 

Nye medarbeidere årlig 25 25 

 
 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 3 (stiplet linje). 

 

 
   
 

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. 

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 4 

Pasientnær Intensiv Postoperativ  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

40 36 Ingen endring 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

15 12 

Ernæring 5 2 

Mobilisering 10 3 

Transport av pasienter 2 2 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

5 5 

Informasjon til 

pårørende 

2 2 

Total 79 62  

    

Ikke pasientnær    

Dokumentasjon og 

registrering 

5 5 Ingen endring 

Lagerhold og logistikk 1 5 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

5 8 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

3 7 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

2 4 

Administrative oppgaver, 

ink. 

Bemanningsplanlegging 

1 4 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

4 5 

Total 21 38  

    



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 4 

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

  3% reduksjon relativt til i dag 

Pasientaktivitet   5% reduksjon i liggetid på pasienter 

    

Totalt behov   Det er en liten nedgang i behov for 

intensivsykepleiekompetanse relativt 

til i dag (-5%). Dette er grunnet noe 

lavere pasientaktivitet. 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 4 

Stillingsprosent 84% 93% 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 15% 

Turnover 4% ekstern 

2% intern 

2% ekstern 

2% intern 

Pensjonsalder 65 67 

Nye medarbeidere årlig 25 25 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 4 (stiplet linje). 

 

 

 



Målbilde: Bærekraftige team, god oppgavedeling og fleksible arbeidsplaner – 

framtidens bærekraftige kapasitet på intensivavdeling 

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i målbilde 

Pasientnær Intensiv Postoperativ  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

40 36 Mindre bruk av tid til dette, 

støttepersonell bistår i noen oppgaver 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

15 12 Ingen endring 

Ernæring 5 2 Mindre bruk av tid til dette, 

støttepersonell bistår i noen oppgaver Mobilisering 10 3 

Transport av pasienter 2 2 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

5 5 Mer bruk av tid til dette 

Informasjon til 

pårørende 

2 2 Mer bruk av tid til dette 

Total 79 62  

    

Ikke pasientnær    

Dokumentasjon og 

registrering 

5 5 Mindre bruk av tid til dette, 

støttepersonell bistår i noen oppgaver 

Lagerhold og logistikk 1 5 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

5 8 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

3 7 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

2 4 Mer bruk av tid til dette. Kommer i 

tillegg til fagsykepleiere som er 

intensivsykepleiere. 

Administrative oppgaver, 

ink. 

Bemanningsplanlegging 

1 4 Mer bruk av tid til dette 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

4 5 Mer bruk av tid til dette, mer 

samarbeid og koordinering kreves 

Total 21 38  

    



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i målbilde 

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

  3% reduksjon relativt til i dag 

Pasientaktivitet   Ingen endring 

    

Totalt behov   Det er en nedgang i behov for 

intensivsykepleiekompetanse relativt 

til i dag (-13%). 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i målbilde 

Stillingsprosent 84% 95% 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 17% 

Turnover 4% ekstern 

2% intern 

3% ekstern 

2% intern 

Pensjonsalder 65 67 

Nye medarbeidere årlig 25 25 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og målbilde (stiplet linje). 

 

 

  



2. HELSE FONNA 

2.1 Intensivsykepleiekapasitet i dag 

Antall intensivsykepleiere og netto månedsverk 

I Helse Fonna arbeider intensivsykepleiere i intensive, intermediære og postoperative 

enheter ved sykehusene Haugesund, Stord og Odda. I tillegg jobber en stor andel 

intensivsykepleiere ved Felles akuttmottak i Haugesund. 

 

Fordeling av intensivsykepleiere på enheter i Helse Fonna 

 

Oppgaver og tidsbruk 

Sammen med intensivmiljøene 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. Noen ledere for 

intensivsykepleiere var med på å definerte kategoriene av oppgaver, og estimerte hvor 

mye tid en gjennomsnittlig intensivsykepleier bruker på hver av oppgavene. 



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. 

 

Andel (%) tid som en gjennomsnittlig intensivsykepleier bruker på ulike typer oppgaver i 

Helse Fonna 

 

Utdanning 

Helse Fonna utdanner ca. 6 intensivsykepleiere årlig. Dette legges til grunn i de 

påfølgende analysene. 

 

2.2 Effekter av framtidsscenarioer 

Framtidsscenarioene 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.  

 



Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 1 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

39 40 36 Mindre tid til stell og 

behandling 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

12 12 10 Mer tid til 

legemiddelhåndtering 

Ernæring 5 5 2 Mindre tid til disse 

oppgavene, da de i stor grad 

gjøres av andre yrkesgrupper 

Mobilisering 8 8 8 

Transport av pasienter 2 2 5 Ingen endring 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

4 4 6 Mer tid går med til 

supervisjon og veiledning 

Informasjon til 

pårørende 

2 2 4 Ingen endring 

Total 72 73 71  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

5 5 5 Mindre tid til disse 

oppgavene, da de i stor grad 

gjøres av andre yrkesgrupper Lagerhold og logistikk 2 3 3 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

4 2 4 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

4 4 4 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

5 5 5 Ingen endring 

Administrative oppgaver, 

ink. 

Bemanningsplanlegging 

5 5 5 Ingen endring 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

3 3 3 Mer tid til disse oppgavene 

Total 28 27 29  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    Ingen endring 



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 1 

     

Totalt behov    Det er en reduksjon i behov 

for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (-8%). 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 1 

Stillingsprosent 74% 74 % 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 20% 

Turnover 4% ekstern 

 

 

 

3% intern 

5% ekstern – større turnover i en 

overgangsfase, da det ikke vil være populært å 

jobbe som teamleder, større arbeidsbelastning 

og mer fragmenterte oppgaver 

4% intern 

Pensjonsalder 65 65 

Nye medarbeidere 

årlig 

6 6 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 1 (stiplet linje). 

 

 
 
 



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.  

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 2 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

39 40 36 Ingen endring 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

12 12 10 

Ernæring 5 5 2 

Mobilisering 8 8 8 

Transport av pasienter 2 2 5 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

4 4 6 Mer tid går med til 

supervisjon, utdanning og 

veiledning 

Informasjon til 

pårørende 

2 2 4 Intensivsykepleiere bruker 

mer tid til dette 

Total 72 73 71  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

5 5 5 Ingen endring 

Lagerhold og logistikk 2 3 3 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

4 2 4 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

4 4 4 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

5 5 5 



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 2 

Administrative oppgaver, 

ink. 

Bemanningsplanlegging 

5 5 5 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

3 3 3 Mer tid til disse oppgavene 

Total 28 27 29  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    Reduksjon i antall pasienter 

og liggedøgn per pasient ved 

intensive enheter 

     

Totalt behov    Det er en liten økning i behov 

for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (6%). Dette 

gjelder både på intensive, 

intermed. og postop. enheter. 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 2 

Stillingsprosent 74% 74% eksisterende medarb. 

80% nye medarb. 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 20% eksisterende medarb. 

10% nye medarb. 

Turnover 4% ekstern 

3% intern 

3% ekstern 

2% intern 

Pensjonsalder 65 67 

Nye medarbeidere 

årlig 

6 6 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 2 (stiplet linje). 



 

 

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.  

 
 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Scenario 3 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

39 40 36 Ingen endring 

Administrere, evaluere 

og overvåke 

medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

12 12 10 Mindre tid til 

legemiddelhåndtering 

Ernæring 5 5 2 Ingen endring 

Mobilisering 8 8 8 

Transport av pasienter 2 2 5 Litt mindre tid på 

intensivenhet 



Oppgaver % tid brukt i dag Scenario 3 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og 

veiledning 

4 4 6 Ingen endring 

Informasjon til 

pårørende 

2 2 4 Ingen endring 

Total 72 73 71  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

5 5 5 Mindre tid til disse 

oppgavene, grunnet bedre 

tekniske systemer Lagerhold og logistikk 2 3 3 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

4 2 4 Ingen endring 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

4 4 4 Mindre tid til disse 

oppgavene 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

5 5 5 Mer tid til dette 

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

5 5 5 Mindre tid til disse 

oppgavene 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

3 3 3 Litt mindre tid til disse 

oppgavene 

Total 28 27 29  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    2% reduksjon i liggetid 

     

Totalt behov    Det er en reduksjon i behov 

for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (-15%). 

 
 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 3 

Stillingsprosent 74% 74% eksisterende medarb. 

80% nye medarb. 



 Status i dag Antakelser i scenario 3 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 20% eksisterende medarb. 

10% nye medarb. 

Turnover 4% ekstern 

3% intern 

3% ekstern 

3% intern 

Pensjonsalder 65 67 

Nye medarbeidere årlig 6 6 

 
 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 3 (stiplet linje). 

 

 
 
  
 

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. 

 

 

 



Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Scenario 4 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

39 40 36 Ingen endring 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

12 12 10 

Ernæring 5 5 2 

Mobilisering 8 8 8 

Transport av pasienter 2 2 5 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

4 4 6 

Informasjon til 

pårørende 

2 2 4 

Total 72 73 71  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

5 5 5 Ingen endring 

Lagerhold og logistikk 2 3 3 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

4 2 4 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

4 4 4 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

5 5 5 

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

5 5 5 Litt mindre tid til 

administrative oppgaver 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

3 3 3 Ingen endring 

Total 28 27 29  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    5% reduksjon i liggetid 

     



Oppgaver % tid brukt i dag Scenario 4 

Totalt behov    Det er en liten reduksjon i 

behov for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (-6%). 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 4 

Stillingsprosent 74% 74% eksisterende medarb. 

80% nye medarb. 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 20% eksisterende medarb. 

10% nye medarb. 

Turnover 4% ekstern 

3% intern 

1% ekstern 

2% intern 

Pensjonsalder 65 67 

Nye medarbeidere årlig 6 6 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 4 (stiplet linje). 

 

 

 

 

 



Målbilde: Bærekraftige team, god oppgavedeling og fleksible arbeidsplaner – 

framtidens bærekraftige kapasitet på intensivavdeling 

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i målbilde 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

39 40 36 Mindre bruk av tid til dette, 

støttepersonell bistår i noen 

oppgaver 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

12 12 10 Ingen endring 

Ernæring 5 5 2 Mindre bruk av tid til dette, 

støttepersonell bistår i noen 

oppgaver 

Mobilisering 8 8 8 

Transport av pasienter 2 2 5 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

4 4 6 Mer bruk av tid til dette 

Informasjon til 

pårørende 

2 2 4 Mer bruk av tid til dette 

Total 72 73 71  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

5 5 5 Mindre bruk av tid til dette, 

støttepersonell bistår i noen 

oppgaver Lagerhold og logistikk 2 3 3 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

4 2 4 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

4 4 4 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

5 5 5 Mer bruk av tid til dette 

Administrative oppgaver, 

ink. 

Bemanningsplanlegging 

5 5 5 Mer bruk av tid til dette 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

3 3 3 Mer bruk av tid til dette, mer 

samarbeid og koordinering 

kreves 

Total 28 27 29  



 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i målbilde 

Stillingsprosent 74% 100% 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 15% 

Turnover 4% ekstern 

3% intern 

3% ekstern 

2% intern 

Pensjonsalder 65 67 

Nye medarbeidere årlig 6 6 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og målbilde (stiplet linje). 

 

  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    Ingen endring 

     

Totalt behov    Det er en nedgang i behov for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (-21%). 



3. HELSE FØRDE 

3.1 Intensivsykepleiekapasitet i dag 

Antall intensivsykepleiere og netto månedsverk 

I Helse Førde arbeider intensivsykepleiere i hovedsak ved Overvåkning Intensiv i Førde. 

Det jobber også intensivsykepleiere ved sykehusene i Lærdal og Nordfjordeid. 

 

Fordeling av intensivsykepleiere på enheter i Helse Førde 

 

Oppgaver og tidsbruk 

Sammen med intensivmiljøene 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. Noen ledere for 

intensivsykepleiere var med på å definerte kategoriene av oppgaver, og estimerte hvor 

mye tid en gjennomsnittlig intensivsykepleier bruker på hver av oppgavene. 

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. 

 



Andel (%) tid som en gjennomsnittlig intensivsykepleier bruker på ulike typer oppgaver i 

Helse Førde 

 

Utdanning 

Helse Førde utdanner ca. 5 intensivsykepleiere årlig. Dette legges til grunn i analysene. 

 

3.2 Effekter av framtidsscenarioer 

Framtidsscenarioene 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.  

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 1 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell og 

behandling 

65 59 49 Mindre tid til stell og 

behandling på intermed og 

postop 

Administrere, evaluere og 

overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

    

Ernæring 1 2 5 Mindre tid til disse 

oppgavene, da de i stor grad 

gjøres av andre yrkesgrupper 

Mobilisering 2 2 2 

Transport av pasienter     

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

    

Informasjon til pårørende 5 5 3 Litt mer tid på postoperativ 



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 1 

Total 73 68 59  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

9 12 17 Mindre tid til disse 

oppgavene, da de i stor grad 

gjøres av andre yrkesgrupper Lagerhold og logistikk 4 5 3 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

6 5 2 Ingen endring 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

5 5 5 Mindre tid på renhold og 

sjekk av utstyr 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

    

Administrative oppgaver, 

ink. 

Bemanningsplanlegging 

2 4 4 Ingen endring 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

3 3 10 Ingen endring 

Total 27 32 41  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    Ingen endring 

     

Totalt behov    Det er en reduksjon i behov 

for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (-13%). 

Effekten er størst for 

postoperativt og minst for 

intensiv 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 1 

Stillingsprosent 82% 82% eksisterende medarb. 

92% nye medarb. 



 Status i dag Antakelser i scenario 1 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 20% 

Turnover 7% ekstern 

3% intern 

3% ekstern 

2% intern 

Pensjonsalder 65 66 

Nye medarbeidere årlig 5 5 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 1 (stiplet linje). 

 

 
 
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.  

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 2 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 2 

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

65 59 49 Ingen endring 

 

 Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

   

Ernæring 1 2 5 

Mobilisering 2 2 2 

Transport av pasienter    

Klinisk supervisjon, 

utdanning og 

veiledning 

   

Informasjon til 

pårørende 

5 5 3 

Total 73 68 59  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

9 12 17 Ingen endring 

Lagerhold og logistikk 4 5 3 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

6 5 2 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

5 5 5 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

   Mer tid på faglig utvikling 

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

2 4 4 Ingen endring 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

3 3 10 Ingen endring 

Total 27 32 41  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    Ingen endring 

     



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 2 

Totalt behov    Det er en liten økning i behov 

for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (3%). Dette 

gjelder både på intensiv, 

intermed. og postop.  

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 2 

Stillingsprosent 82% 82% eksisterende medarb. 

92% nye medarb. 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 20%  

Turnover 7% ekstern 

3% intern 

3% ekstern 

2% intern 

Pensjonsalder 65 66 

Nye medarbeidere årlig 5 5 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 2 (stiplet linje). 

 

 

 

 



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.  

 
 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 3 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

65 59 49 Ingen endring 

Administrere, evaluere 

og overvåke 

medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

   

Ernæring 1 2 5 

Mobilisering 2 2 2 

Transport av pasienter    

Klinisk supervisjon, 

utdanning og 

veiledning 

   

Informasjon til 

pårørende 

5 5 3 

Total 73 68 59  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

9 12 17 Ingen endring 

 

 Lagerhold og logistikk 4 5 3 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

6 5 2 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

5 5 5 



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 3 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

   

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

2 4 4 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

3 3 10 

Total 27 32 41  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    5% reduksjon i antall 

pasienter og 5% reduksjon i 

liggetid for intensiv og 

intermediær 

     

Totalt behov    Det er en reduksjon i behov 

for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (-6%). Dette 

har effekt for intensiv og 

intermediær. 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 3 

Stillingsprosent 82% 82% eksisterende medarb. 

92% nye medarb. 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 20% 

Turnover 7% ekstern 

3% intern 

3% ekstern 

2% intern 

Pensjonsalder 65 66 

Nye medarbeidere årlig 5 5 

 
 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 3 (stiplet linje). 



 

 
 
 
   

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.   

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 4 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

65 59 49 Ingen endring 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

   

Ernæring 1 2 5 

Mobilisering 2 2 2 

Transport av pasienter    

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

   



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 4 

Informasjon til 

pårørende 

5 5 3 

Total 73 68 59  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

9 12 17 Ingen endring 

 

 Lagerhold og logistikk 4 5 3 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

6 5 2 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

5 5 5 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

   

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

2 4 4 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

3 3 10 

Total 27 32 41  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    Ingen endring 

     

Totalt behov    Det er ingen endring i behov 

for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (0%). 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 4 

Stillingsprosent 82% 82% eksisterende medarb. 

92% nye medarb. 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 19%  



 Status i dag Antakelser i scenario 4 

Turnover 7% ekstern 

3% intern 

3% ekstern 

2% intern 

Pensjonsalder 65 66 

Nye medarbeidere årlig 5 5 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 4 (stiplet linje). 

 

 

Målbilde: Bærekraftige team, god oppgavedeling og fleksible arbeidsplaner – 

framtidens bærekraftige kapasitet på intensivavdeling 

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i målbilde 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

65 59 49 Ingen endring 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

    

Ernæring 1 2 5 Mindre bruk av tid til dette, 

støttepersonell bistår i noen 

oppgaver 

Mobilisering 2 2 2 

Transport av pasienter    

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

    



 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i målbilde 

Stillingsprosent 82% 92% 

Informasjon til 

pårørende 

5 5 3 Ingen endring 

Total 73 68 59  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

9 12 17 Mindre bruk av tid til 

dokumentasjon, lagerhold og 

logistikk/ legemiddellogistikk Lagerhold og logistikk 4 5 3 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

6 5 2 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

5 5 5 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

   Mer bruk av tid til dette 

Administrative oppgaver, 

ink. 

Bemanningsplanlegging 

2 4 4 Ingen endring 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

3 3 10 Litt mer bruk av tid til dette på 

intermediær 

Total 27 32 41  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    2% reduksjon for 

intermediærpasienter, men 

forebygging antas lite lønnsomt 

da det er ledig kapasitet pga 

beredskap 

     

Totalt behov    Det er en nedgang i behov for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (-8%). 



Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 19% 

Turnover 7% ekstern 

3% intern 

3% ekstern 

2% intern 

Pensjonsalder 65 66 

Nye medarbeidere årlig 5 5 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og målbilde (stiplet linje). 

 

  



4. HELSE STAVANGER 

4.1 Intensivsykepleiekapasitet i dag 

Antall intensivsykepleiere og netto månedsverk 

I Helse Stavanger arbeider intensivsykepleiere i intensiv, intermediære og postoperative 

enheter ved Stavanger Universitetssykehus, samt andre enheter med behov for 

intensivsykepleiere. Det jobber i tillegg flere intensivsykepleiere ved Kardiologisk 

poliklinikk.  

 

Fordeling av intensivsykepleiere på enheter i Helse Stavanger 

 

Oppgaver og tidsbruk 

Sammen med intensivmiljøene 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. Noen ledere for 

intensivsykepleiere var med på å definerte kategoriene av oppgaver, og estimerte hvor 

mye tid en gjennomsnittlig intensivsykepleier bruker på hver av oppgavene. 



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. 

 

Andel (%) tid som en gjennomsnittlig intensivsykepleier bruker på ulike typer oppgaver i 

Helse Stavanger 

 

Utdanning 

Helse Stavanger utdanner ca. 22 intensivsykepleiere årlig. Dette legges til grunn i de 

påfølgende analysene. 

 

4.2 Effekter av framtidsscenarioer 

Framtidsscenarioene 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.  

 



Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 1 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

40 60 40 Mindre tid til stell og 

behandling  

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

15 5 15 Mer tid til 

legemiddelhåndtering 

Ernæring 4 1  Mindre tid til disse 

oppgavene, da de i stor grad 

gjøres av andre yrkesgrupper 

Mobilisering 10 2 5 

Transport av pasienter 2  2 Noe mer på intensive 

enheter 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

5 9 5 Mer tid går med til 

supervisjon og veiledning 

Informasjon til 

pårørende 

3 2,5 2 Mindre tid til disse 

oppgavene 

Total 79 79,5 69  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

3 3 5 Mindre tid til disse 

oppgavene 

Lagerhold og logistikk 1 1,5 5 Ingen tid til disse oppgavene, 

gjøres i sin helhet av andre 

yrkesgrupper 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

4 6 6 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

4 3 5 Mindre tid til renhold og 

drift 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

3 3 4 Mer tid til faglig utvikling 

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

2 3  Mindre tid til administrative 

oppgaver 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

4 1 6 Mer tid til disse oppgavene 

Total 21 20,5 31  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 1 

Pasientaktivitet    Ingen endring 

     

Totalt behov    Det er en reduksjon i behov 

for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (-23%). 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 1 

Stillingsprosent 78% 100% 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 18% 

Turnover 5% ekstern 

4% intern 

2% ekstern 

2% intern 

Pensjonsalder 65 65 

Nye medarbeidere årlig 22 22 

 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 1 (stiplet linje). 

 

 
 
 
 
 



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.  

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelse i scenario 2 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

40 60 40 Ingen endring 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

15 5 15 

Ernæring 4 1  

Mobilisering 10 2 5 

Transport av pasienter 2  2 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

5 9 5 Mer tid går med til 

supervisjon og veiledning 

Informasjon til 

pårørende 

3 2,5 2 Ingen endring 

Total 79 79,5 69  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

3 3 5 Ingen endring 

 

Lagerhold og logistikk 1 1,5 5 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

4 6 6 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

4 3 5 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

3 3 4 



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelse i scenario 2 

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

2 3  

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

4 1 6 

Total 21 20,5 31  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    30% reduksjon i pasienter 

og 20% reduksjon i 

liggedøgn for intensive og 

intermediære enheter 

     

Totalt behov    Det er en reduksjon i behov 

for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (-16%). 

Reduksjonen ligger i intensiv 

og intermediær, mens det er 

en liten økning i behov for 

postoperativ 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 2 

Stillingsprosent 78% 100% 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 25% eksisterende medarb. 

15% nye medarb. 

Turnover 5% ekstern 

4% intern 

7% ekstern 

6% intern 

Pensjonsalder 65 65 

Nye medarbeidere årlig 22 22 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 2 (stiplet linje). 



 

 
 
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.  

 
 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 3 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

40 60 40 Ingen endring 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

15 5 15 Mindre bruk av tid på 

legemiddelhåndtering 

Ernæring 4 1  Ingen endring 

Mobilisering 10 2 5 

Transport av pasienter 2  2 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

5 9 5 Mindre bruk av tid på dette 



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 3 

Informasjon til 

pårørende 

3 2,5 2 Ingen endring 

Total 79 79,5 69  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

3 3 5 Mindre bruk av tid på dette 

 

Lagerhold og logistikk 1 1,5 5 Ingen endring 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

4 6 6 Mindre bruk av tid på 

legemiddelhåndtering 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

4 3 5 Ingen endring 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

3 3 4 Ingen endring 

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

2 3  Mindre bruk av tid på 

intensiv, og mer på 

postoperativ 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

4 1 6 Ingen endring 

Total 21 20,5 31  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    Ingen endring 

     

Totalt behov    Det er en reduksjon i behov 

for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (-13%). 

Effekten er mindre for 

postoperative enheter. 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 3 

Stillingsprosent 78% 100% 



 Status i dag Antakelser i scenario 3 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 18% 

Turnover 5% ekstern 

4% intern 

4% ekstern 

4% intern 

Pensjonsalder 65 65 

Nye medarbeidere årlig 22 22 

 
 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 3 (stiplet linje). 

 

 
 
   
 

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. 

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 4 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 4 

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

40 60 40 Ingen endring 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

15 5 15  

Ernæring 4 1   

Mobilisering 10 2 5  

Transport av pasienter 2  2  

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

5 9 5 Mer bruk av tid på 

supervisjon og veiledning 

Informasjon til 

pårørende 

3 2,5 2  

Total 79 79,5 69  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

3 3 5 Ingen endring 

Lagerhold og logistikk 1 1,5 5  

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

4 6 6  

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

4 3 5  

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

3 3 4 Mer bruk av tid på faglig 

utvikling 

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

2 3  Ingen bruk av tid på 

administrative oppgaver 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

4 1 6  

Total 21 20,5 31  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    Ingen endring 

     



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 4 

Totalt behov    Det er en økning i behov for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (9%). 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 4 

Stillingsprosent 78% 100% 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 18% 

Turnover 5% ekstern 

4% intern 

2% ekstern 

2% intern 

Pensjonsalder 65 65 

Nye medarbeidere årlig 22 22 

 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 4 (stiplet linje). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Målbilde: Bærekraftige team, god oppgavedeling og fleksible arbeidsplaner – 

framtidens bærekraftige kapasitet på intensivavdeling 

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i målbilde 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

40 60 40 Mindre bruk av tid til dette, 

støttepersonell bistår i noen 

oppgaver 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

15 5 15 Mer bruk av tid til dette 

Ernæring 4 1  Mindre bruk av tid til dette, 

støttepersonell bistår i noen 

oppgaver 

Mobilisering 10 2 5 

Transport av pasienter 2  2 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

5 9 5 Mer bruk av tid til dette 

Informasjon til 

pårørende 

3 2,5 2 Mindre bruk av tid til dette 

Total 79 79,5 69  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

3 3 5 Mindre bruk av tid til dette, 

støttepersonell bistår i noen 

oppgaver Lagerhold og logistikk 1 1,5 5 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

4 6 6 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

4 3 5 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

3 3 4 Mer bruk av tid til dette 

Administrative oppgaver, 

ink. 

Bemanningsplanlegging 

2 3  Ingen bruk av tid til dette 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

4 1 6 Mer bruk av tid til dette 



 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i målbilde 

Stillingsprosent 78% 100% 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 18% 

Turnover 5% ekstern 

4% intern 

3% ekstern 

3% intern 

Pensjonsalder 65 66 

Nye medarbeidere årlig 22 22 

 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og målbilde (stiplet linje). 

 

  

Total 21 20,5 31  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    Ingen endring 

     

Totalt behov    Det er en nedgang i behov for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (-13%). 



5. HARALDSPLASS 

5.1 Intensivsykepleiekapasitet i dag 

Antall intensivsykepleiere og netto månedsverk 

Ved Haraldsplass er intensivsykepleierne i hovedsak ansatt ved overvåkingsenhet. 

Haraldsplass og Helse Bergen utgjør den samlede intensivkapasiteten i Helse Bergen sitt 

opptaksområde. 

 

Fordeling av intensivsykepleiere på enheter ved Haraldsplass 

 

Oppgaver og tidsbruk 

Sammen med intensivmiljøene 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. Noen ledere for 

intensivsykepleiere var med på å definerte kategoriene av oppgaver, og estimerte hvor 

mye tid en gjennomsnittlig intensivsykepleier bruker på hver av oppgavene. 

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. 

 



Andel (%) tid som en gjennomsnittlig intensivsykepleier bruker på ulike typer oppgaver 

ved Haraldsplass 

 

Utdanning 

Haraldsplass utdanner ca. 4 intensivsykepleiere årlig. Dette legges til grunn i de 

påfølgende analysene. 

 

5.2 Effekter av framtidsscenarioer 

Framtidsscenarioene 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.  

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 1 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

58 60 50 Mindre tid til stell og 

behandling  

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

5 4 5 Mindre tid til 

legemiddelhåndtering 

Ernæring 1 2  Mindre tid til disse 

oppgavene, da de i stor grad 

gjøres av andre yrkesgrupper 

Mobilisering 3 2  

Transport av pasienter 1 1 3 Mindre tid på dette 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

1 1 1 Mer tid går med til 

supervisjon og veiledning 



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 1 

Informasjon til 

pårørende 

3 3 1 Ingen endring 

Total 72 73 60  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

9 9 15 Mindre tid til disse oppgavene 

Lagerhold og logistikk 1 1 1 Ingen tid til disse oppgavene, 

gjøres i sin helhet av andre 

yrkesgrupper 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

7 6 5 Mindre tid til 

legemiddelhåndtering 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

2 2 4 Ingen tid til renhold og drift 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

5 5 5 Mer tid til faglig utvikling 

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

2 2  Ingen tid til administrative 

oppgaver 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

2 2 10 Mer tid til disse oppgavene 

Total 28 27 40  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    Hhv 5% og 10% reduksjon i 

liggetid for intensive og 

intermediære pasienter 

     

Totalt behov    Det er en stor reduksjon i 

behov for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (-32%). 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 1 

Stillingsprosent 91% 100% 



 Status i dag Antakelser i scenario 1 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 10% 

Turnover Ukjent 5% ekstern 

1% intern 

Pensjonsalder 65 67 

Nye medarbeidere årlig 4 4 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 1 (stiplet linje). 

 

 

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.  

 

 

 



Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 2 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

58 60 50 Mindre tid til stell og 

behandling 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

5 4 5 Ingen endring 

Ernæring 1 2  

Mobilisering 3 2  

Transport av pasienter 1 1 3 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

1 1 1 Mer tid går med til 

supervisjon og veiledning 

Informasjon til 

pårørende 

3 3 1 Ingen endring 

Total 72 73 60  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

9 9 15 Ingen endring 

 

Lagerhold og logistikk 1 1 1 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

7 6 5 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

2 2 4 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

5 5 5 Mer tid til faglig utvikling 

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

2 2  Ingen endring 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

2 2 10 Mer tid til disse oppgavene 

Total 28 27 40  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   30% flere intensivsykepleiere 

i andre avdelinger 

Pasientaktivitet    Hhv 2%, 15% og 0% 

reduksjon i pasienter og 1%, 



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 2 

25% og 3% reduksjon i 

liggedøgn for intensive, 

intermed. og postop. 

     

Totalt behov    Det er en økning i behov for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (28%). Behov 

i andre avdelinger kommer på 

toppen av dette. 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 2 

Stillingsprosent 91% 100% 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 8% 

Turnover Ukjent 0% ekstern 

5% intern 

Pensjonsalder 65 65 

Nye medarbeidere årlig 4 4 

 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 2 (stiplet linje). 

 

 



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.  

 
 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 3 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

58 60 50 Mindre bruk av tid på disse 

oppgavene 

Administrere, evaluere 

og overvåke 

medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

5 4 5 Ingen endring 

Ernæring 1 2  

Mobilisering 3 2  

Transport av pasienter 1 1 3 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og 

veiledning 

1 1 1 Mer bruk av tid på dette 

Informasjon til 

pårørende 

3 3 1 Ingen endring 

Total 72 73 60  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

9 9 15 Mindre bruk av tid på dette 

 

Lagerhold og logistikk 1 1 1 Ingen endring 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

7 6 5 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

2 2 4 Mer bruk av tid på dette 



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 3 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

5 5 5 Mer bruk av tid på faglig 

utvikling 

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

2 2  Ingen endring 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

2 2 10 Mindre bruk av tid på dette 

Total 28 27 40  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    Hhv 5% og 10% reduksjon 

på liggetid for intensive og 

intermediære pasienter 

     

Totalt behov    Det er en reduksjon i behov 

for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (-25%). 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 3 

Stillingsprosent 91% 91% 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 20% 

Turnover Ukjent 0% ekstern 

0% intern 

Pensjonsalder 65 65 

Nye medarbeidere årlig 4 4 

 
 

Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 3 (stiplet linje). 



 
 
  
 

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. 

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 4 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

58 60 50 Ingen endring 

 

 

 

 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

5 4 5 

Ernæring 1 2  

Mobilisering 3 2  

Transport av pasienter 1 1 3 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

1 1 1 Mer bruk av tid på 

supervisjon og veiledning 

Informasjon til 

pårørende 

3 3 1 Ingen endring 



Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i scenario 4 

Total 72 73 60  

     

Ikke pasientnær     

Dokumentasjon og 

registrering 

9 9 15 Ingen endring 

 

 

 

 

 

 

Lagerhold og logistikk 1 1 1 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

7 6 5 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

2 2 4 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

5 5 5 

Administrative 

oppgaver, ink. 

Bemanningsplanlegging 

2 2  Mer bruk av tid på 

administrative oppgaver 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

2 2 10 Ingen endring 

Total 28 27 40  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   Ingen endring 

Pasientaktivitet    Ingen endring 

     

Totalt behov    Det er en økning i behov for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (23%). 

 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i scenario 4 

Stillingsprosent 91% 100% 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 10% 

Turnover Ukjent 5% ekstern 

1% intern 

Pensjonsalder 65 67 

Nye medarbeidere årlig 4 4 



Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og framtidsscenario 4 (stiplet linje). 

 

 

Målbilde: Bærekraftige team, god oppgavedeling og fleksible arbeidsplaner – 

framtidens bærekraftige kapasitet på intensivavdeling 

 

Bemanningsbehov 

Oppgaver % tid brukt i dag Antakelser i målbilde 

Pasientnær Intensiv Intermed. Postop.  

Overvåkning, pleie, stell 

og behandling 

58 60 50 Mindre bruk av tid til dette, 

støttepersonell bistår i noen 

oppgaver 

Administrere, evaluere 

og overvåke medisinske 

forordninger, inkl. 

legemiddelhåndtering 

5 4 5 Mindre bruk av tid til dette for 

intermediærpasienter 

Ernæring 1 2  Mindre bruk av tid til dette, 

støttepersonell bistår i noen 

oppgaver 

Mobilisering 3 2  

Transport av pasienter 1 1 3 

Klinisk supervisjon, 

utdanning og veiledning 

1 1 1 Mer bruk av tid til dette 

Informasjon til 

pårørende 

3 3 1 Mer bruk av tid til dette 

Total 72 73 60  

     

Ikke pasientnær     



 

Tilgjengelig bemanning 

 Status i dag Antakelser i målbilde 

Stillingsprosent 91% 100% 

Ressursfravær 

(permisjon, sykdom, 

mm) 

20% 12% 

Turnover Ukjent 3% ekstern 

1% intern 

Pensjonsalder 65 66 

Nye medarbeidere årlig 4 4 

 

Dokumentasjon og 

registrering 

9 9 15 Mindre bruk av tid til dette, 

støttepersonell bistår i noen 

oppgaver Lagerhold og logistikk 1 1 1 

Medisiner og 

legemiddelhåndtering 

7 6 5 

Renhold, drift, sjekk og 

klargjøring av utstyr 

2 2 4 

Fagsykepleie, faglig 

utvikling og 

kompetansebygging 

5 5 5 Mer bruk av tid til dette 

Administrative oppgaver, 

ink. 

Bemanningsplanlegging 

2 2  Mindre bruk av tid til dette 

Tverrfaglig samarbeid, 

planlegging, 

videreformidling og 

koordinering 

2 2 10 Mer bruk av tid til dette 

Total 28 27 40  

     

Intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

   20% flere intensivsykepleiere i 

andre avdelinger 

Pasientaktivitet    Hhv 2%, 10% og 2% reduksjon 

i pasienter og 2%, 15% og 2% 

reduksjon i liggedøgn for 

intensive, intermed. og postop. 

     

Totalt behov    Det er en nedgang i behov for 

intensivsykepleiekompetanse 

relativt til i dag (-25%). 



Figuren sammenligner utviklingen i antall medarbeidere for 0-scenario (ingen endring 

relativt til i dag, stolper) og målbilde (stiplet linje). 

 

 

 

 


