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INTENSIVSYKEPLEIE GJØR EN FORSKJELL...
En informasjonsbrosjyre om intensivsykepleie

NSFLIS er en faggruppe for sykepleiere med videreutdanning i intensivsykepleie. 
Vi er opptatt av fagpolitiske spørsmål, og ønsker å være en møteplass for deg 
som engasjert intensivsykepleier.

Stiftet: 1978. Antall medlemmer: 2430 (pr september 2012)

Områder vi som fagpolitisk gruppe arbeider med er:
•	 Utdanning	/	MASTER
•	 Kompetanse
•	 Kvalitet	og	faglig	forsvarlighet
•	 Spesialistgodkjenning
•	 Samarbeid	med	andre	faggrupper
•	 Internasjonalt	samarbeid
•	 Profilering	av	intensivsykepleie	som	fag
 

BESØK VÅR HJEMMESIDE: 
www.nsflis.no 
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HISTORIEN TIL INTENSIVSYKEPLEIE SOM EGET FAG:

Fra starten av var intensivsykepleiefagets 
innhold	preget	av	den	medisinske	og	tekniske	
kunnskapstradisjonen. Allerede i Florence 

Nightingales	tid	(1820-	1910)	samlet	man	pasienter	etter	
operative inngrep i store saler for å overvåke de etter 
operasjon,	men	utviklingen	av	recovery-	enheter	eller	
postoperative	avdelinger	fikk	ikke	fart	på	seg	før	1950	–	
1960	tallet.	Under	polioepidemien	på	1940	–	1950	tallet	
ble det nødvendig å utvikle den første respiratoren. 
Intubasjon og overtrykksventilering ble redningen 
for mange i denne perioden og pasientene krevde 
kontinuerlig overvåking på egne avdelinger. 

I	1960-årene	ble	de	første	spesielle	intensivavdelinger	
opprettet fordi erfaringene tilsa at flere kategorier av kritisk 

syke	pasienter	hadde	behov	for	kontinuerlig	hemodynamisk	
overvåking,	respiratorbehandling	og	intensivsykepleie.	Det	
naturvitenskaplige	og	positivistiske	menneskesynet	hadde	
stor innflytelse i sykepleien på den tiden. 

Behandlingstilbudet	til	pasienter	med	alvorlig	sykdom	
og	skade	har	utviklet	seg	etter	annen	verdenskrig	samt	
utvikling	av	medisinsk	teknisk	utstyr.	Etter	hvert	meldte	
behovet	seg	for	å	klargjøre	hovedfokus	og	forståelsen	
av intensivsykepleiefaget. Faget skulle ta utgangspunkt 
i	en	helhetsforståelse	av	mennesket	og	ikke	bare	
konsentrere seg om organsvikt og pasientens fysiske 
behov.	Intensivsykepleieren	skulle	ivareta	den	akutt	og	
kritisk syke pasienten uansett aldersgruppe og med både 
medisinske	og	kirurgiske	diagnoser.	Det	var	sykdommens	

Behandlingstilbudet til pasienter med alvorlig sykdom 
og skade har utviklet seg etter annen verdenskrig 

samt utvikling av medisinsk teknisk utstyr
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alvorlighetsgrad	som	var	i	fokus.	For	å	fremme	og	utvikle	
intensivsykepleiefaget organiserte intensivsykepleierne 
seg, og i 1978 ble Norsk Sykepleieforbunds landsgruppe 
av intensivsykepleiere (NSFLIS) dannet. NSFLIS er i dag en 
av NSF’s største faggrupper.

Utdanning	av	intensivsykepleiere	handlet	i	starten	bare	
om	noen	måneders	kurs	internt	i	sykehusene,	men	ble	
formelle bedriftsinterne utdanninger med obligatoriske 
eksamener på slutten av 1960 og begynnelsen av 
1970	tallet.	Utdanningen	hadde	en	varighet	på	18-	20	
måneder	og	elevene	var	ansatt	ved	det	sykehuset	de	tok	

utdannelse. I 1996 vedtok Stortinget at de bedriftsinterne 
videreutdanningene	skulle	overføres	til	høgskolesystemet	
og i 1999 forelå en nasjonal rammeplan for utdanningen 
(revidert	i	2005).	

Fra	2000	–	2001	har	Videreutdanningen	i	Intensiv-
sykepleie	vært	en	høgskoleutdanning	over	tre	semester,	
med	akademisk	uttelling	på	90	studiepoeng.	Det	
praktiske	studiet	skal	omfatte	50	%	av	studietiden.

I	2001	innførte	Kirke-,	utdannings-	og	
forskningsdepartementet et nytt gradssystem for 

høyere	utdanning	i	Norge;	bachelorgrad,	mastergrad	
og	Phd.	Norsk	Sykepleierforbund	har	som	mål	å	
innpasse sykepleierutdanning på alle nivåer i den nye 
gradsstrukturen.	Det	betyr	at	det	i	dag	arbeides	aktivt	
på	å	få	hevet	videreutdanning	i	intensivsykepleie	
til mastergradsnivå. Framtidens utdanning av 
intensivsykepleiere vil være på et mastergradsnivå, 
med en akademisk uttelling på 120 studiepoeng. Flere 
høgskoler	/universitet	har	i	dag	fått	godkjent	master	i	
Intensivsykepleie.

Hvordan blir du intensivsykepleier?
•	 3-årig	Bachelor-utdanning	i	sykepleie
•	 Minimum	2	års	relevant	praksis	som	sykepleier
•	 Videreutdanning i intensivsykepleie etter Nasjonal 

Rammeplan	over	3	semester.

Opptak til videreutdanning i intensivsykepleie skjer til de 
ulike	utdanningsinstitusjonene.	Utdanningen	innebærer	 
både teoretiske og praktiske studier.
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Hvem er intensivpasienten?
”En	intensivpasient	er	intensivpasient	når	det	foreligger	
truende eller manifest, akutt svikt i en eller flere vitale 
funksjoner,	og	svikten	antas	å	være	helt	eller	delvis	reversibel.”
(Standard for intensivmedisin ,Norsk legeforening 2001).

Intensivsykepleieren	skal	yte	helsehjelp	til	akutt	og	eller	
kritisk syke mennesker i alle aldre som omfatter:

•	 pasienter som er eller kan komme i en akutt 
fysiologisk krise på grunn av sykdom eller skade

•	 pasienter	som	etter	kirurgi	og	anestesi	har	behov	for	
å gjenopprette sirkulatorisk og respiratorisk balanse, 
og	som	trenger	å	få	lindret	smerter	og	annet	ubehag

•	 pasienter	som	har	kronisk	sykdom,	og	som	får	
en tilleggssykdom eller akutt forverring av sin 
grunnlidelse

Pasientens	pårørende	er		en	viktig	målgruppe	og	
utfordring for intensivsykepleieren.

I	årene	fremover	vil	akutt	og	/eller	kritisk	syke	eldre	
pasienter kunne representere spesielle utfordringer 
for	intensivsykepleierne	og	vil	kreve	høy	kompetanse.	
De	eldre	har	redusert	reservekapasitet	som	begrenser	
muligheten	til	å	tåle	og	mestre	fysisk	og	psykisk	stress.	
Aldersforandringer, multisykdom og polyfarmasi kan føre 
til	atypiske	og	uspesifikke	symptomer	og	det	kan	være	
vanskelig for intensivsykepleieren å observere og vurdere 
pasientens kliniske tilstand.

HVEM ER INTENSIVPASIENTEN?

”En intensivpasient er intensivpasient når det 
foreligger truende eller manifest, akutt svikt 
i en eller flere vitale funksjoner, og svikten 
antas å være helt eller delvis reversibel.”

6 7



Intensivsykepleier
”En	intensivsykepleier	er	en	autorisert	sykepleier	
med videreutdanning i intensivsykepleie som 
følger	Rammeplan	og	forskrift	for	Videreutdanning	
i Intensivsykepleie over 3 semester og som gir 90 
studiepoeng.”  
KUF (1999)

Intensivsykepleieren	er	en	fagperson	med	spesial-
kompetanse innenfor sitt område.

Intensivsykepleierens direkte pasientrettede  
funksjon omfatter
•	 forebygging
•	 behandling
•	 lindring
•	 rehabilitering

Intensivsykepleierens indirekte pasientrettede  
funksjon omfatter
•	 undervisning og veiledning
•	 forskning og utvikling
•	 administrasjon og ledelse

Hva gjør en intensivsykepleier?
•	 Ivaretar	og	behandler	akutt	og	/eller	kritisk	syke	

pasienter	hvor	situasjonen	oftest	er	sammensatt	 
og sykdomstilstanden kan skifte raskt

•	 Har en selvstendig funksjon som innebærer 
forebyggende,	behandlende,	lindrende	og	
rehabiliterende	intensivsykepleie

•	 Overvåker	livsviktige	funksjoner	ved	hjelp	av	
medisinsk	teknisk	utstyr	som	krever	høy	grad	av	
kompetanse	og	handlingsberedskap

•	 Har ansvar for oppfølging av intensivmedisinsk 
behandling	på	en	faglig	forsvarlig	måte

•	 Samarbeider tett med andre profesjoner som 
anestesiologer, intensivmedisiner, fysioterapeuter, 
kirurger etc.

•	 Gir omsorgfull oppfølging av intensivpasienten  
over tid

•	 Gir omsorg til pårørende i en situasjon som kan 
oppleves uoversiktlig, uforutsigbar og kaotisk

Intensivsykepleierens funksjon og ansvar styres av 
juridiske, etiske og faglige retningslinjer  
(Lov om helsepersonell §4, Lov om pasientrettigheter, Lov om 
spesialisthelsetjeneste, Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere 
Funksjonsbeskrivelse for intensivsykepleiere)

INTENSIVSYKEPLEIER:
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Intensivavdeling:
”En	intensivavdeling	er	en	sykehusenhet	med	
spesialutdannet	personell,	som	skal	kunne	behandle	
pasienter med truende eller manifest akutt svikt i en  
eller flere vitale funksjoner.“ 
(NSFLIS 2005, Standard for intensivmedisin 2001)

Intensivsykepleieren arbeider primært ved 
intensivavdelinger, overvåkingsavdelinger og 
postoperative	avdelinger.	Mange	sykehus	har	også	
etablert ambulerende team av intensivsykepleiere som 
har	en	service	funksjon	mot	andre	avdelinger	i	sykehuset	
eller	mot	primærhelsetjenesten	når	pasienter	med	akutte	
tilstander	krever	rask	vurdering	og	behandling.

Andre aktuelle arbeidsplasser for intensivsykepleieren er: 

•	 Nyfødt-	og	barneintensiv
•	 Brannskadeavsnitt
•	 Dagkirurgiske	avdelinger
•	 Ambulansetjenesten
•	 Akuttmottak	/AMK	sentraler
•	 Dialyseavdelinger
•	 Hjerte-	og	arytmisentre
•	 Kommunehelsetjenesten

HVOR ARBEIDER INTENSIVSYKEPLEIEREN?

”En intensivavdeling er en sykehusenhet med 
spesialutdannet personell, som skal kunne 

behandle pasienter med truende eller manifest 
akutt svikt i en eller flere vitale funksjoner.“
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