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Nasjonale føringer for utdanningen i intensivsykepleie

› Rammeplan for videreutdanning (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005) 

› Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

› Forskrift om krav til mastergrad §3 (KD, 2005)
› Bachelorgrad
› I mastergrad etter § 3 skal det inngå selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30 

studiepoeng
› Kvalifisere for opptak i et doktorgradsprogram

› NSFLIS: Funksjons- og ansvarsbeskrivelse? 



Funksjons- og ansvarsområdene (FA) i et utdanningsperspektiv

› Klinisk utøvelse – kjernen i utdannelsen!
› Kunnskapsbasert
› helsefremmende og forebyggende, 
› behandlende, rehabiliterende, 
› lindrende og palliative funksjoner
› pårørende

› Undervisning, fagutvikling, forskning
› Samhandling, ledelse og organisasjon

› Bidra til at studentene ser sammenhengen mellom praksis, forskning,
fagutvikling, teori og ledelse.  
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Anvendelse av FA i utdanningen

Kommunisere studiets innhold til studenter og eksterne samarbeidspartnere

Generelt om studiet, utdrag:

› «Kandidater med fullført mastergrad i klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie, oppnår kompetanse til å ivareta 
menneskers reaksjoner på livstruende sykdom eller skade, og utøve sykepleie til akutt og/eller kritisk syke pasienter, i alle aldre, og 
deres pårørende. Basert på intensivpasientens opplevelser, behov og ressurser har intensivsykepleie en forebyggende, behandlende, 
lindrende og rehabiliterende funksjon.»
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Anvendelse av FA i utdanningen

Kliniske studier :
› Økende erkjennelse av egen rolle 

gjennom de kliniske studiene

› Arbeider selvstendig innen avgrensede 
områder av intensivsykepleiepraksisen

› Identifiserer intensivsykepleiens rolle og 
funksjon i de ulike overvåknings- og 
intensivavdelinger

› Har inngående kunnskaper om og kan 
reflektere over intensivsykepleiers 
arbeidsoppgaver, rolle, funksjon og ansvar i ny 
eller aktuell avdeling
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Anvendelse av FA i utdanningen

› Teoretiske studier: 

› Støtte teoretiske oppgaver i 
intensivsykepleie: 
› Vurderinger og tiltak relatert til 

intensivpasienten og pårørende
› Fagutvikling
› Forskning

› Ca. 50% av studentoppgavene har 
FA i referanselisten!



Anvendelse av FA i utdanningen

› Kommunisere viktige områder for forskning i intensivsykepleien

› http://www.hib.no/forskning/forskergrupper/pops/
›
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Identifisere, evaluere og videreutvikle eget fag!

«Det er dog langt fra vor Hensigt at ville uddanne Diakonisse-
Elevene til halve eller kvarte Læger, hvorved man vilde skade 
mer, end man vilde gavne, men til hele Sygepleiersker» 

Rikke Nissen: Første læreboken i sykepleie, 1877

«The ultimate goal is to manage quality. But you cannot
manage it until you have a way to measure it, and you cannot
measure it until you can monitor it.»

Anvendelse av FA i utdanningen



Oppsummering

› FA støtter kommunikasjonen av utdanningens innhold til 
studenter og samarbeidspartnere

› FA støtter utviklingen av identitet og rolleforståelse hos 
fremtidige intensivsykepleiere gjennom teoretiske og 
kliniske studier

› FA støtter formidling, fagutvikling og  forskning
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