
1 

 
 

 
 
 
 
 

 

FUNKSJONSBESKRIVELSE  
FOR  

AKUTTSYKEPLEIER 
 
 

 
 

Utarbeidet av utdanningsutvalget 
Godkjent av styre DD.MM.ÅÅÅÅ 

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 
 

 
 
 
 



1 

 
 

 

Innholdsfortegnelse 
 
INNHOLDSFORTEGNELSE................................................................................................................................. 1 
1 KVALITETSKRAV ....................................................................................................................................... 2 
2 PLASS I ORGANISASJONEN..................................................................................................................... 2 
3 STILLINGENS FORMÅL ............................................................................................................................ 2 
4 FUNKSJON OG ANSVARSOMRÅDE....................................................................................................... 3 
5 ADMINISTRASJON...................................................................................................................................... 5 
6 UNDERVISNING ........................................................................................................................................... 5 
7 FORSKNING OG UTVIKLING .................................................................................................................. 5 
8 REFERANSER ............................................................................................................................................... 6 
 



2 

 
 

 

1 KVALITETSKRAV 

 
Akuttsykepleieren skal ha: 

a) autorisasjon som sykepleier i Norge 

b) videreutdanning i akuttsykepleie som tilsvarer 90 studiepoeng på høgskolenivå  

 

 

2 PLASS I ORGANISASJONEN 
 

Akuttsykepleieren: 

a) har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar i forhold til sin kliniske yrkesutøvelse  

b) er direkte ansvarlig overfor nærmeste sykepleiefaglige leder 

c) har undervisningsansvar i forhold til det akuttsykepleiefaglige 

d) er faglig overordnet øvrig pleiepersonell som er knyttet til enheten 

 

 

3 STILLINGENS FORMÅL 
 
Akuttsykepleieren: 

a) består av å oppfatte og observere akutte eller potensielle, uventede fysiske eller 

 psykiske problemer som er kronisk eller akutte  

b) akuttsykepleieren skal utøve akuttsykepleie til akutt og/ eller kritisk syke/ skadde 

 pasienter i alle aldre, pasientene kommer med diagnostiserte og udiagnostisert 

 tilstander 

c) har et ansvar til å yte omsorg for pasientens pårørende  

d) akuttsykepleieren skal sikre at pasienten får et faglig forsvarlig behandlingstilbud i 

 overensstemmelse med NSFs yrkesetiske retningslinjer(1), Lov om pasientrettigheter(2), 

 Lov om helsepersonell(3) og Lov om spesialisthelsetjenesten(4)  
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4 FUNKSJON OG ANSVARSOMRÅDE 
 

• Akuttsykepleierens forbyggende funksjon 

• Akuttsykepleierens behandlende funksjon 

• Akuttsykepleierens lindrende funksjon 

• Akuttsykepleierens rehabiliterende funksjon 

 

 

Akuttsykepleierens forbyggende funksjon: 

a) arbeider i samsvar med gjeldende hygieniske retningslinjer, for deretter å sette inn 

 tiltak for å forebygge videreutvikling av helsesvikt og eventuelt sykdom 

b) skal identifisere helsesvikt eller faren for helsesvikt og forebygge disse gjennom 
 intervensjon, og/eller samtale og veiledning 
c) skal forebygge eventuelle komplikasjoner / skade som kan bli påført pasienten i 

 forbindelse med undersøkelser og behandling, komplikasjonene skal forebygges i 

 samhandling med annet kvalifisert personell 

 

 

Akuttsykepleierens behandlende funksjon: 

a) er å yte akuttsykepleie med grunnlag i kompetanse og faglig forsvarlighet  

b) er å vise respekt for den enkeltes pasients egenart og egenverdi gjennom helhetlig 

omsorg og sykepleie uavhengig av etnisk opprinnelse og religion 

c)  inkluderer triagering1 og retriagering av akutt- og/ eller kritisk syke/ skadde pasienter  

d)  er å vurdere, stille sykepleiediagnoser, planlegge og å utføre tiltak på bakgrunn av stilt 

 diagnose. Tiltakene kan kreve alt fra minimal til livreddende behandling  

e)  er å kontinuerlig observere og vurdere pasientens opplevelser, ressurser og behov for 

 akuttsykepleie samt medisinsk behandling  

  

 
                                                 
1 Triage er sortering og prioritering av pasienter etter alvorlighetsgrad(5) 
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f)  er å iverksette medisinsk behandling delegert fra lege og skal med sin kompetanse 

 sikre at nødvendig medisinsk behandling gjennomføres på en forsvarlig måte for 

 pasienten 

g) er å ha grundig medisinsktekninske ferdigheter og bruker disse med faglig 

 forsvarlighet  

h)  er å dokumentere observasjoner og intervensjoner i henhold til gjeldende lover og 

 retningslinjer 

 

 

Akuttsykepleierens lindrende funksjon: 

a) er å begrense omfanget og styrken av belastninger pasienten vil kunne oppleve i 

 forbindelse med sykdom, skade og intervensjon ved å sørge for at pasient og 

 pårørende opplever en følelse av trygghet og tillit 

c) er å hjelpe pasienten med å mestre endring av livssituasjon, slik at eventuelt ubehag 

reduseres eller fjernes  

d) er å legge forholdene til rette, når dette er nødvendig, for en verdig død.  

 

 

Akuttsykepleierens rehabiliterende funksjon: 

a) vil være alle tiltak som tar sikte på å forbygge  komplikasjoner og å bedre pasientens 

 funksjonsnivå. Forebyggende, behandlende og lindrende tiltak vil derfor også ha et 

 rehabiliterende aspekt slik at rehabiliteringen starter allerede i det akutte stadiet av 

 pasientens behandlingsforløp 

b) vil være å se på pårørende som en ressurs i pasientens rehabilitering og har derfor et 

 ansvar for å yte omsorg for pasientens pårørende 
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5  Administrasjon 
 
Akuttsykepleierens administrative funksjon: 

a) er å koordinere arbeidsoppgaver innen gjeldene ansvarsområde i samsvar med 

personalets kompetanse 

b) er å ha medansvar for forsvarlig ressurs forvaltning innen gjeldene økonomiske rammer 

c) er å samarbeide med utdanningsinstitusjoner som har studenter/ elever/ lærlinger i 

avdelingen om undervisningsopplegg, veiledning og evaluering 

 

 

6  Undervisning 

 

Akuttsykepleierens undervisende funksjon: 

a) er å undervise og veilede pasient, pårørende, studenter, egen faggruppe og annet 

 helsepersonell  

 

 

7  Forskning og utvikling 
 
Akuttsykepleierens FoU funksjon: 

a) er å arbeide forsknings- og kunnskapsbasert 

b) er å holde seg faglig oppdatert og ta ansvar for sitt behov for etter- og videreutdanning 

c) er å stimulere til, delta i og arbeide selv med fagutvikling og forskning for å utvikle og 

 vedlikeholde akuttsykepleiefaglig kvalitet  
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