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Funksjons- og ansvarsområder i nyfødtsykepleie 
 

Kvalitetskrav 

Nyfødtsykepleieren har autorisasjon som sykepleier i Norge. 

Videreutdanningen i nyfødtsykepleie ble godkjent av Nasjonalt Organ for Kvalitet i 

Utdanningen (NOKUT) i august 2006. 

 

Plass i organisasjonen 

Nyfødtsykepleieren har et faglig ansvar i forhold til sin kliniske yrkesutøvelse og er direkte 

ansvarlig overfor nærmeste sykepleiefaglige leder. 

 
Pasientmålgruppe 

Målgruppen omfatter premature, nyfødte med medfødte og/eller ervervede skader og akutt 

kritisk syke barn i aldersgruppen 0 - 3 måneder samt deres foreldre, søsken og øvrig familie.  

 

Arbeidssteder 

Sykepleiere som har gjennomført videreutdanning i nyfødtsykepleie er kvalifisert til å arbeide 

som spesialsykepleiere på nyfødtavdelinger.  

 

Stillingens formål 

Nyfødtsykepleierens ansvar og kvalifikasjoner må ses i sammenheng med målgruppens behov 

for sykepleie og behandling. Premature og nyfødte har skiftende behov for spesialiserte 

sykepleietjenester. Dette stiller store krav til nyfødtsykepleierens kvalifikasjoner som skal 

ytes på grunnlag av kunnskap, ferdigheter og holdninger. 

Premature og nyfødtes begrensede mulighet til å uttrykke sine behov stiller høye krav til den 

enkelte utøvers moralsk standard og refleksjon. For å sikre forsvarlige vurderinger er 

nyfødtsykepleieren, juridisk og moralsk, pålagt å følge helseloven og yrkesetiske 

retningslinjer for sykepleiere. Videre har nyfødtsykepleieren ansvar for å holde seg faglig 

oppdatert. Nyfødtsykepleieren skal også stimulere til og delta i fagutvikling, ved blant annet å 

anvende relevant forskning i praksis. 

Sykepleiens funksjonsområder inngår i enhver vurdering og aktivitet av forebyggende, 

behandlende, lindrende, helsefremmende, administrerende, undervisende og veiledende 

karakter.  

 

Forebyggende funksjon 

Kunnskap om premature og nyfødtes vekst og utvikling bidrar til å forebygge 

utviklingsskader og fremme normalutvikling. Premature er spesielt sårbare på grunn av 

umodne organer, noe som kan medføre ytterligere komplikasjoner. Andre komplikasjoner kan 

forårsakes av faktorer i miljøet på intensivavdelinger. Premature og nyfødte har begrenset 

mulighet til å uttrykke særegne behov og reaksjoner på stress, sykdom og behandling. 

Nyfødtsykepleieren må derfor være spesielt observant ovenfor det enkelte barn.  

Nyfødtsykepleieren skal forebygge komplikasjoner i samhandling med annet kvalifisert 

personell. 

 

Behandlende funksjon  

Nyfødtsykepleieren har ansvar for å dekke premature og nyfødtes grunnleggende behov ved å 

observere og vurdere forandringer i barnets sykdomstilstand, svikt i vitale funksjoner og 
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utføre avansert medisinsk behandling ordinert av lege. Nyfødtsykepleieren skal vurdere og 

iverksette sykepleietiltak tilpasset barnet i prioritert rekkefølge; samt handle i akutte og 

kritiske situasjoner. Nyfødtsykepleieren skal utvikle sitt kliniske blikk og håndlag i omsorgen 

for premature og nyfødte barn.  

Nyfødtsykepleieren skal beherske bruk av medisinsk-teknisk utstyr.  

 

Lindrende funksjon 

Det lindrende aspektet i nyfødtsykepleie innebærer å begrense omfanget og styrken av 

ubehag, smerte og lidelse knyttet til sykdom og behandling. Ved å redusere ubehaget og 

smerten, kan deres krefter benyttes til de helbredende og utviklende prosessene.  

Når behandlingen ikke lenger fører fram, skal nyfødtsykepleieren bidra til å lindre ubehaget, 

smerten og lidelsen ved livets slutt og bidra til en fredelig og verdig død. 

 

Helsefremmende funksjon 

Premature og nyfødte som innlegges på en intensivavdeling, blir ofte adskilt fra sine foreldre. 

Foreldrene skal lære barnet sitt å kjenne og selv kunne mestre omsorgsansvaret før hjemreise. 

Nyfødtsykepleieren skal ivareta den nyfødtes familie som en helhet og bidra til å fremme 

tilknytning og samspill mellom barn, foreldre og søsken. Eksempelvis skal 

nyfødtsykepleieren være kvalifisert til å kommunisere og samhandle med mennesker i krise. 

Nye behandlingsmuligheter, kulturelt mangfold og ulike familiestrukturer er faktorer i 

hverdagen som krever at nyfødtsykepleieren har en holdning og etisk vurderingsevne som 

viser adferd i samsvar med en verdibasert grunnholdning. 

 

Administrerende funksjon 

Nyfødtsykepleierens administrative funksjon innebærer å planlegge, prioritere og koordinere 

eget arbeid og delegere arbeidsoppgaver i samsvar med personalets kompetanse. 

Nyfødtsykepleieren har ansvar for forsvarlig ressursbruk innen gitte økonomiske rammer, skal 

bekjentgjøre økonomiske behov og arbeide for at kvaliteten på nyfødtsykepleien sikres. 

Nyfødtsykepleieren skal også delta i utarbeidelse og gjennomføring av kvalitetsrutiner og 

følge retningslinjer for å dokumentere og melde skader og uhell. 

Det stilles store krav til tverrfaglighet og samarbeid med definert ansvarsforhold og gjensidig 

respekt for andres faglige kompetanse.  

 

Undervisende og veiledende funksjon 

Nyfødtsykepleieren skal veilede foreldrene med utgangspunkt i deres læreforutsetninger; samt 

sikre at informasjonen er forstått, slik at foreldrerollen styrkes. Foreldrene skal oppleve at de 

er likeverdige medlemmer i teamet rundt barnet.  

Nyfødtsykepleieren har også et undervisende og veiledende ansvar for kolleger og studenter. 

 

 

 


