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Funksjons- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleiere 
En funksjons- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleiere videreutvikles i et dynamisk samspill med 
historiske tradisjoner, samfunnets behov og helsetjenestens utvikling og er førende for utdanning og klinisk 
utøvelse av intensivsykepleie (1, 2). Intensivsykepleie utøves til akutt og kritisk syke pasienter i alle aldre 
og livsfaser. Intensivsykepleie utøves på grunnlag av avanserte kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse innen områdene pasientbehandling, undervisning, fagutvikling, samhandlingskompetanse og 
organisasjonsforståelse.  

1.0 Formell kompetanse 

En intensivsykepleier har autorisasjon som sykepleier i Norge og har enten ‘Videreutdanning i 
intensivsykepleie’ (2) eller ‘Fagspesifikk mastergrad i intensivsykepleie’ (3, 4). Dette gir kompetanse til å 
arbeide ved intensivenheter på nivå 1, 2 og 3 (1), samt, akuttmottak og dialyse- og prehospitale enheter.  

2.0 Klinisk utøvelse av intensivsykepleie  

Kliniske utøvelse av intensivsykepleie tar utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis og favner 
helsefremmende- og forebyggende funksjoner, behandlende-, lindrende- og rehabiliterende funksjoner. 
Intensivsykepleieren skal handle forsvarlig innenfor eget kompetanseområde og sikre pasientens autonomi, 
integritet og rettigheter gjennom et faglig forsvarlig behandlingstilbud i overensstemmelse med NSFs 
yrkesetiske retningslinjer, Lov om pasientrettigheter, Lov om helsepersonell og Lov om spesialisthelse-
tjenesten (5, 6, 7, 8). Intensivsykepleier samarbeider tett med andre faggrupper, men er direkte ansvarlig 
overfor nærmeste leder.  

2.1 Helsefremmende- og forebyggende funksjon i intensivsykepleie innebærer at intensivsykepleieren:  
● Tilrettelegger for helsefremmende omgivelser og fremmer følelse av velvære, håp og livsmot hos 

intensivpasienten og dennes pårørende. 
● Identifiserer helsesvikt eller forhøyet risiko for helsesvikt på et tidlig stadium, og setter inn tiltak 

som forebygger videre utvikling av helsesvikt og sykdom. 
● Forebygger at komplikasjoner og skade blir påført pasienten i forbindelse med undersøkelser og 

behandling.   

2.2 Behandlende funksjon i intensivsykepleie innebærer at intensivsykepleieren: 
● Yter kompenserende hjelp ved svikt i pasientens vitale funksjoner.  
● Vurderer kontinuerlig pasientens ressurser og gjør tiltak for å bevare, opprettholde eller 

gjenopprette tilnærmet normal funksjon hos pasienten. 
● Administrerer medisinsk behandling etter ordinasjon i samarbeid med ansvarlig lege, og sikrer at 

nødvendig medisinsk behandling gjennomføres på en forsvarlig måte for pasienten. 
● Anvender avansert medisinsk teknisk utstyr på en forsvarlig og hensiktsmessig måte for pasienten.  
● Sikrer kontinuitet og kvalitet i pasientens behandling gjennom samhandling med deltakere i 

behandlingsteamet, muntlig rapport, behandlingsplaner og skriftlig dokumentasjon.  

2.3 Lindrende funksjon i intensivsykepleie innebærer at intensivsykepleieren: 
● Begrenser omfang og styrke av belastninger som pasienten vil kunne oppleve i forbindelse med 

sykdom, skade og behandling.  
• Tilstreber at pasientens krefter knyttes til helsefremmende prosesser, og at stress, smerter og 

ubehag lindres eller fjernes. 
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2.4 Rehabiliterende funksjon i intensivsykepleie innebærer at intensivsykepleieren: 

• Tilrettelegger for rehabilitering allerede i det akutte stadiet av pasientens behandlingsforløp med 
tiltak som tar sikte på å forebygge komplikasjoner og bedre pasientens funksjonsnivå.  

● Innlemmer pårørende som en ressurs i pasientbehandlingen.  
● Intensivsykepleieren bidrar til at pasienten rehabiliteres til et meningsfullt liv, eller der dette ikke 

er mulig, bidrar til en verdig død.  

3.0 Undervisning og veiledning 

Intensivsykepleieren har undervisende, veiledende og rådgivende funksjoner overfor pasient, pårørende, 
studenter på ulike nivåer, egen faggruppe og andre aktører som deltar i behandlingsteamet eller 
behandlingsforløpet. Intensivsykepleieren: 

● Videreutvikler kontinuerlig sin undervisnings- og veiledningskompetanse. 

4.0 Fagutvikling og forskning 

Videreutvikling av tjenestens kvalitet og metoder i intensivpraksis er basert på evidens og kritisk refleksjon 
omkring en etisk, forsvarlig og hensiktsmessig utøvelse. Intensivsykepleieren: 

● Holder seg faglig oppdatert, inspirer og deltar i fagutvikling og forskning. 
● Deltar i relevante fora med kritiske refleksjoner om tjeneste og utøvelse av intensivsykepleie 
● Initierer ideer og deltar i utarbeidelse og gjennomføring av kvalitetssikringsrutiner og 

pasientsikkerhetsarbeid, utprøving av nye arbeidsmetoder og nytt medisinsk teknisk utstyr.  

5.0 Samhandling og organisasjon  

Intensivsykepleie inngår som del av et helhetlig pasientforløp. Det fordrer høy samhandlingskompetanse og 
engasjement som går ut over egen enhet for å sikre kvalitative mottak, overføringer og oppfølgingstjenester 
etter intensivbehandling. Det innebærer at intensivsykepleieren: 

● Forbereder og koordinerer pasientens pleie, behandling og undersøkelser på tvers av profesjoner 
og enheter for å sikre kvalitet i pasientens forløp. 

● Delegerer arbeidsoppgaver innenfor det til enhver tid gjeldende ansvarsområdet i samsvar med 
personalets individuelle kompetanse. 

● Deltar i ressurs- og prioriteringsdiskusjoner og tar medansvar for forsvarlig ressursbruk.  
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