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Hvordan kan leder nyttiggjøre seg funksjons-
og ansvarsbeskrivelsen i hverdagen?

´ Styringsverktøy
´Den beskriver hva intensivsykepleieren skal kunne
´Legger grunnlag for både teori og praksis

fra læreplanen på videreutdanningen til 
undervisning og praksis i avdelingen, i tillegg til 
kompetanseplaner og handlingsplaner i takt med 
utviklingen for øvrig.



Ansvarsavklaring

´ Intensivsykepleierne vet hva som er deres ansvar og funksjon
´ Medarbeiderundersøkelsen

´ MEN bra å få det dokumentert

´ Funksjons- og ansvarsavklaring er viktig i sammenheng med andre yrkesgrupper som man 
samarbeider med
´ Utfører mange legeoppgaver – delegerte, men også jobb- og oppgaveglidning over tid

´ Kun intensivsykepleiere hos oss
´ Rekrutter

´ avklaring og differensiering internt i sykepleiergruppen

´ Sykepleierne gjør «alt» - en avklaring om «hva man ikke skal gjøre»
´ det er grunn til å tro at denne funksjons- og ansvarsbeskrivelsen kan være med på å skjerme sykepleierne



Undervisning/kompetanse

´ Stiller krav til lederne for å tilrettelegge for kompetanseheving og å 
dokumentere det

´ Arbeidsgiver har et ansvar for å legge til rette og planlegge undervisning i 
arbeidstida
´ Mindre tid til å sette seg ned og for eksempel gjøre E-læring i arbeidstida

´ Hvor mye skal være tilrettelagt undervisning vs egeninnsats…

´ Hva med den ansatte selv? Hvor mye skal man forvente at den ansatte skal ta 
ansvar for fagutvikling og opprettholdelse av kompetanse på fritiden



´ Viktig at leder legger til rette for at den ansatte kan få ta seg av pårørende 
på en tilfredsstillende måte, og at det settes av nok ressurser til dette.
´ Det er en utfordring!

´ Tilsynssaker kunne kanskje ha vært unngått eller redusert i omfang om man 
hadde vektlagt pårørendearbeid i større grad.

Pårørende



Oppsummering

´ Leder kan benytte dette som en mal for 
´ Stillings- og arbeidsinstruks

´ Som en del av handlings- og kompetanseplaner

´ Satsninger i avdelingen for eksempel mastere, andre oppgaver eller prosedyrer

´ Det forplikter leder å tilrettelegge for undervisning og å opprettholde en 
kompetanse på de etiske aspektene som ligger i den generelle kompetansen


