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I Norge er det nylig utarbeidet en 
bemanningsnorm av Norsk Anestesi-
ologisk Forening og NSFLIS, der NAS 
verktøyet inngår og blir anbefalt av begge 
faggruppene. Men først en beskrivelse av 
skåringsverktøy: Nine Equivalents of 

Nursing Manpower Use Score- NEMS 

NEMS (1) kjenner de fleste på 
intensivenheter i Norge til. Denne måler 
ni ulike aktiviteter for overvåking og 
behandling, med 3-12 poeng per aktivitet. 

NEMS er kun ett av flere system som finnes 
om pleietyngde. Selve begrepet pleietyngde 
er på vei ut fra språket vårt, og i dag er 
det mer pasientklassifisering som brukes. 
Pasientklassifisering kan bety gruppering av 
pasienter for eks-empel i diagnose relaterte 
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grupper (DRG) som brukes i betalingssystem 
for sykehusinntekter. Strand og Flaatten 
(2) deler inn medisinske skåringssystem 
i fire grupper; prognostiske, ett-organ 
svikt, traume-skår og organdysfunksjon. 
I tillegg klassifiseres skåringssystem etter 
den metoden som er brukt i utviklingen av 
system, her i generasjoner; 
1. generasjon er et subjektivt utvalg av 

kriterier og vekting av en ekspert-
gruppe 

2. generasjon er en forenkling av et 
eksisterende skåringssystem som blir 
vektet på ny 

3. generasjon er ved utvalg og vekting i 
en logistisk regresjonsanalyse

4. generasjon er data/måling utført i 
nettverk

Flere metoder er brukt i utvikling av ett 
og samme skåringssystem. På 1970- 
tallet ble det utviklet et medisinsk pleie-
tyngdesystem Therapeutic Inter-vention 
Scoring System-TISS (3). Der ble blant 
annet antall venekanyler og andre inter-
vensjoner oppsummert. Systemet ble 
videreutviklet (til 2. generasjon) og fikk 
navnet TISS-28 av en europeisk forsker- 
gruppe, bestående av både leger og 
sykepleiere(4). Samme forskergruppe 
valgte å gjøre ytterliggere forenkling (dvs. 
også til en 2. generasjon), og da ble indek-
sen NEMS utarbeidet og vektet(1). NEMS 
har blitt brukt fra 1997 på mange enheter 
også i Tyskland og Sveits. Skåringen 
gjøres av sykepleier én gang i døgnet, 
retrospektivt for de siste 24 timene. 
Samlet poengsum (maks 56) beregnes en 
gang i døgnet for hver pasient. NEMS 
var opprinnelig ikke laget for individuelt 
pasientnivå, men mer for å beskrive 
trender på avdelingsnivå. På avdelingsnivå 
kan man bruke NEMS i benchmarking, 
dvs. med hensikt å kunne sammenligne 
pleietyngde fra ulike intensivenheter. 
En stor svakhet er at kun ca 30 % av 
sykepleieaktiviteter vises med NEMS (5). 

Hva er det sykepleiere bruker 
tiden sin på i arbeidet med 
pasienten? 
Forskergruppen som utviklet NEMS 
valgte i sluttet av 1990-talet å starte en 
tids- og kartleggingsstudie. De valgte å 

ta utgangspunkt fra TISS-28 og økte med 
flere nye sykepleieaktiviteter som leger 
og sykepleiere mente man brukte tid på. 
Resultatene fra denne multisenterstudien 
med 99 intensivenheter i 15 land, der 
Norge deltok med flere enheter, førte til 
at NAS ble utviklet (både som 3. og 4. 
generasjonen). NAS ble til ved å vekte 
tidsbruk i statistiske analyser med mange 
variabler (6). Resultatet viste at NAS 
kunne beskrive ca. 81 % av tidsbruket ved 
utførte sykepleieaktiviteter til pasientene. 
NAS måles i % og tidsbruk, fra 0 til maks 
177 % per pasient, fordelt på vakt eller 
summert for hele døgnet. NAS på 100 % 
antas å tilsvare 1 sykepleier per vakt (6). 
NAS består av, og registreres i 23 grupper, 
noen har to eller tre tidsnivåer. De med 
flere tidsnivåer er sykepleieaktiviteter 
som monitorering og observasjon, 
hygiene, mobilisering med leiring, støtte 
og omsorg til pårørende og pasient, 
samt administrative oppgaver. Dette er 
arbeidsoppgaver som vi vet og kjenner 
igjen er det som vi bruker både tid og 
energi på. Vi kan ha urolige pasienter som 
er våkne, der det er nødvendig med meget 
tett oppfølging for å sikre pasientens 
luftvei, eller at han ikke skader seg selv. 
Mange intensivpasienter er våkne, mobile 
og har likevel organstøttende behandlinger 
med respirator, dialyse etc.

Hvem bruker NAS?
Internasjonalt er det ca. 10 land som bruker 
NAS. Flest enheter som bruker det finner 
vi i Brazil og Finland. Studier er også 

publisert fra Kina. Etter publiseringen 
av NAS i 2003, gikk utviklingen sakte. 
NAS ble oversatt til norsk og testet av 
Karl Øyri, men resultatene fra pilottesten 
ble ikke publisert. Første artikkelen 
kom i 2011 (7), og i den vises det til en 
kvalitetssikret oversettelse fra engelsk 
til norsk, med en pilotkartlegging på fire 
intensivenheter i Norge. Oversettelsen 
finner du på av www.nsflis.no og www.
Intensivregister.no. Fra 2011 kan total 
NAS per intensivopphold og pasient 
registreres i Norsk intensiv register(NIR) 
og er med i årsrapport for 2013 (8).

Den første enheten som valgte å gjøre 
daglige registreringer med NAS var i 2009 
intensivavdelingen på Skien Sykehus 
i Helse Sør-Øst. Etter dette kom flere 
enheter til. Fra 2010 ble NAS målt på 3 
postoperative- og 6 intensivavdelinger 
ved Oslo universitets sykehus. Flere 
medisinske overvåking- og intensivenheter 
har startet, bl.a. MIA på UNN, MIO på 
Ullevål og MIO på Sykehuset Østfold-
Fredrikstad. Når det gjelder barn på 
intensivenheter så finnes en NAS oversatt 
til norsk også for barn. Den brukes på 
Barneintensiv på Rikshospitalet, og Store 
barn på Ullevål. En egen NAS for neonatal 
finnes også, men interessen har så langt 
ikke vært stor for å bruke den i Norge.

IKT- systemer
De fleste registrerer både manuelt på 
papirskjema og i datasystem. Noen enheter 
har “gammel” SPISS (fra TietoEnator), 
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noen har en egen nettleser opp mot DIPS 
der registrering gjøres på hver vakt 
(Sykehuset Østfold), noen registrer på 
egne regneark i Excel eller SPSS (statistikk 
program). I Intensivmodulen i DIPS finnes 
NEMS, men per i dag ikke NAS. Skien 
har valgt å legge inn summen av NAS 
per pasient under en ekstramerknad. I 
elektroniske kurvesystem har MetaVision 
og Picis lagt inn NAS, men fortsatt savnes 

rapportfunksjoner i deler av disse kurvene.

Studier om NAS og nytten av NAS
De første publikasjonene er fra Spania 
og Brazil (9,10). I en studie (10) ble det 
vist en klar korrelasjon og signifikans 
(p<0,05) mellom høy NAS skår, 
mortalitet og liggetid, samt SAPS II. Den 
studien var viktig for å legitimere det 
“nye” NAS, og fikk innflytelse ved at flere 
enheter og land tok i bruk instrumentet. 
I Norge (7) ble det utført en studie med 
målinger ved fire intensivenheter i 2008-
2009, med både NEMS og NAS. Resultat 
fra pilotstudien viste og konkluderte med 
at en intensivsykepleier kan ivareta en 
NAS på 75-89 %. Holten og Tjelmeland 
(11) viste til et lignende resultat fra tre 
intensivenheter målt ca 3 år seinere, også 
det på norske enheter. De intervjuet i 
tillegg sykepleieledere; seksjonsleder 
eller avdelingssykepleier om hvordan de 
hadde tenkt og brukt NAS ved sin enhet 
i forhold til bemanning. Ytterliggere 
3 masteroppgaver er nylig ferdigstilt: 
en observasjonstudie av tid som 
intensivsykepleiere bruker på oppgaver 
i jobben sin (12), en litteraturoversikt 
(13), og en test av inter-rater reliabilitet 

mellom pasientsykepleier, intensivlege 
og ansvars-sykepleier(ledere) til intensiv-
pasienter på St. Olav Hospital(14). 

De første som internasjonalt viste til 
å måle NAS og bemanningstall med 
NAS per vakt var i 2012 i Belgia(15). 
Spania viste NAS i ulike pasientgrupper 
og behov for bemanning (16). Videre 
var det en studie om bemanning på 
neurointensive pasienter fra Brasil 
(17) som fikk stor oppmerksomhet og 
betydning for bemanningsnorm i Brasil. 
En ny trend i forskningen på instrumentet 
er å se på bemanningtall i forhold til ulike 
risikoer i behandlingen. En studie viser 
assosiasjon mellom bemanning målt med 
NAS og risiko for sykehusinfeksjoner 
(18). En studie (19) viser til forekomst av 
trykksår i forhold til arbeidsmengde og 
alvorlighetsgrad eller sykdom. En annen 
spennende vinkling kom ved studien til 
Gerasimou et al.(20) der NAS virket som 
en prediktor for tilfredshet hos pårørende 
av intensivpasienter i Hellas. Reis 
Miranda og Jegers (5) diskuterer bruk av 
NAS som et ledd i beregning av kostnader 
for en intensivavdeling, noe bl.a Stafseth 
ser på i sin doktorgradsstudie. 

Bemanningsnorm som kommer for 
Norge 
Både NAF og NSFLIS anbefaler at man 
bruker skåringssystem for bemanning og 
JA- selvfølgelig, NAS! “Retningslinjer 
for intensivvirksomhet i Norge” støtter 
opp med konkrete eksempler som vises 
i tabell 1. Vi tror at flere enheter kommer 
til å ta i bruk systemet. Per i dag er det 
ca 18 enheter i landet som har NAS som 
daglig virksomhetsregistrering.

Pågående forskning
To mastergradstudier og en doktor-
gradstudie pågår i Norge. Det betyr at det 
vil komme flere resultater i form av studier 
og artikler. I Brasil leder professor K. 
Padilha mange prosjekter, og hun innledet 
seminaret på Universitetet i Sao Paulo. 
Universitetet har 89 000 studenter og står 
for drøyt 20 % av brasiliansk forskning. 
Vi fikk presentert resultater fra studier 
fra Hellas, Polen, Nederland, Columbia, 
Norge og Brasil. Kort referert har man i 

Pasient/pasient kategori NAS -skår Bemanning med 
intensivsykepleiere*

Ukomplisert overvåkning / postopera-
tiv pasient

<50 0,5 per vakt

Kompleks overvåkningspasient, infor-
masjonsbehov og psykisk støtte

50-80 1 per vakt

Stabil intensivpasient med flerorgan-
svikt, arbeidskrevende, med respi-
rasjonsstøtte, kan være urolig, behov 
for mobilsering, pårørendearbeid og 
behov for psykisk støtte

81-120 1,5 - 2 per vakt

Svært ustabil intensivpasient med 
flerorgansvikt, svært arbeidskrevende, 
ustabil respiratorisk og sirkulatorisk, 
flere vasoaktive infusjoner, infeksjoner, 
tåler ikke mobilisering

121-140 2 per vakt

Ustabil intensivpasient med akutt 
kompleks intensivbehandling, dialyse/
ECMO, store sår og/eller isolasjons-
behov

141-177 2 - 3 per vakt

Tabell 1. Oversikt sammenhengen mellom pasientkategorier, Nursing Activities Score 
(NAS) og bemanningsnorm for intensivsykepleiere. Fra Retningslinje for intensivvirksomhet 
i Norge.
* Totalt bemanningsbehov vurderes i forhold til akuttberedskap inklusive mottak av ny 
ustabil pasient, kritisk syke barn, skop/telemetriovervåking, smitteproblematikk med 
enerom/isolasjon, veiledningsansvar for studenter i videreutdanning, transporter internt/
eksternt og funksjoner som ivaretas utenfor intensivenheten som hjertestans- og mobile 
intensivteam.

Norges hele befolkning tilsvarer en stor 
bydel i Sao Paulo, Brasil.
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Hellas fokusert på hjerteintensiv-enheter 
der de har en høy mortalitet, med ca 20 % 
på åpen hjertekirurgisk virksomhet. I Polen 
bruker man NAS mest på enheter som har 
”tunge” intensivpasienter, og her skal man 
se på arbeidsmengde fremover. I Nederland 
har intensivlegene vedtatt å bruke NAS 
som en del av den daglige registreringen, 
men ønsker ikke å bruke alle punktene i 
verktøyet. Fra Columbia fikk vi blant 
annet innblikk i forekomst av trykksår, 
avvik i administering av medikamenter 
og aksidentell ekstubering, med forhold til 
bemanningstall og NAS. Forskeren ønsket 
og så behovet av at hver intensivpasient 
har behov for to sykepleiere og møttes 
av mange kommentarer. Behov for en 
riktig bemanning til intensivpasienten 
fikk hun også støtte i fra Norge! Vi fra 
Norge valgte å presentere tall på kostnader 
for sykepleie til intensivpasienter fra en 
benchmarkingsmodel med bemanning, 
NEMS og NAS. Brasil viste til studier 
på mange enheter også sengeposter som 
bruker NAS. I Brasil er det fortsatt få ansatte 
sykepleiere, men de har både assistenter og 
teknikere i pasientarbeidet. De presenterte 
nye IKT-løsninger, og flere sykehus er blitt 
akkreditert av Joint Comission. Professor 
D. Miranda, en forsker som snart er 80 år, 
hade videokonferanse fra Groningen med 
fremlegg om beregning av kostnader for 
intensivenheter. Den største nyheten var 
oppstart og implementering av NAS på 10 
sykehus i Quebec i Canada. Seminaret var 
intenst med fremlegg, posterpresentasjoner 
med faglig diskusjon om bruk av NAS. 

Hvor kan du høre mer om NAS?
På den kommende EfCCNa kongressen 
i januar, 2015 i Valencia har vi (Stafseth, 
Solms og Padhila)fått mulighet til å ha et 
90-minutters symposium der nye resultat 
skal legges frem, bl.a. fra pågående  multi- 
senterstudien der del 1 var en kartlegging 
av intensivpasienter med data fra en 
måned i 2012. I del 2 er det en konsensus 
og diskusjon om hvordan verktøyet NAS 
skal brukes. Vi håper å se mange norske 
deltagere der. 

Du kan også sende mail til oss som jobber 
med NAS: sistaf@ous-hf.no eller diasol@
ous-hf.no. Vi kan også undervise om 

innføring og bruk. Selve verktøyet NAS 
er gratis å ta i bruk, dvs systemet er ikke 
kommersielt og det er ingen økonomiske 
interesser som styrer instrumentet.

Siv vil fremføre en takk til sin egen 
avdeling og ledelse samt NSF for støtte 
i doktorgradsarbeidet, og NSFLIS i 

bemanningsprosjektet. Både Siv og 

Diana fikk reisestipend fra NSFLIS Oslo 

på 8000 kr per person til seminar Sao 

Paulo i Brasil og Valencia, tusen takk!

Bilde fra ny retningslinje, vil bli 

tilgjengelig på www.nsflis.no innen kort.
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