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Vi viser til høringsutkast på strategi for intensivmedisin i Helse Nord 2022 – 2025 som er sendt på 

åpen høring. Intensivsykepleierne NSF takker for muligheten til å gi innspill til «Strategi for 

intensivmedisin Helse Nord RHF 2022-2025».  

Intensivsykepleierne NSF forholder seg til det som står innledningsvis i strategien slik at vårt 

høringssvar ligger tett opp mot dette:  

«Strategien viser til innsatsområder og tiltak som kan sikre intensivavdelingene bedre kapasitet, heve 

kompetansen, bygge beredskap og kompensere for sårbarhet.» 

Det hadde vært lettere å komme med innspill dersom det hadde vært en tydelig sammenheng 

mellom de gjennomgående strukturen i kapittelinndeling Dagens situasjon og utviklingstrekk og 

Identifiserte utfordringer ved at forslag tiltak i strategien tydeligere knyttes til utfordringene.  

Koronapandemien var en varslet krise med en generalprøve i 2009; svineinfluensaen, og med den 

generalprøven ble det rapportert at Norge hadde lav intensivkapasitet.  Pandemien i 2020 avslørte for 

alle det som var allment kjent for helsepersonell, sykehusdirektører og politikere: Norge har for lav 

intensivkapasitet, og hverken har oversikt eller statistikk på antall intensivsykepleiere. Antall 

intensivsykepleiere speiler intensivkapasiteten. 

Intensivmedisin i Helse Nord  

Intensivsykepleierne NSF støtter det som beskrives om utfordringene som er helt spesielle for Helse 

Nord i forbindelse med intensivmedisin og intensivkapasitet. De geografiske utfordringene kombinert 

med store og mindre enheter, samt værforhold som gjør at strategien må være tydelig og konkret. 

Dette for å sikre at hele befolkningen har tilgang på intensivkapasitet og beredskap som gjør det trygt 

å bo nord. Alle i Norge har krav på like kompetent og sikker behandling, og at helsepersonelloven 

følges.  

Aktivitet og kapasitet 

Koronakommisjonen 2.0 påpeker gjennomgående i rapporten at manglende intensivkapasitet og 

beredskap har vært neglisjert systematisk på tross av stor kunnskap på alle nivåer.  

Strategien beskriver i likhet med koronakommisjonen rotasjonsordninger, og det er et godt tiltak for å 

skape en fleksibel organisering. Det forutsetter imidlertid at det i utgangspunktet er tilstrekkelig med 

kompetanse i en god grunnbemanning av intensivsykepleiere. Slik det er i dag, vil det være vanskelig å 

gjennomføre en slik rotasjonsordning da det er generell mangel på intensivsykepleiere.  

Vi i faggruppen oppfordrer til at strategien planlegger tydeligere for behov for intensivsykepleiere på 

kort, mellomlang og lang sikt med rekrutterings-, beholde- og mobiliseringstiltak, som beskrevet i 

oppdragsdokumentet.  
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Intensivkapasitet og beredskap innebærer å være forberedt på uønskede hendelser, i ulik skala. 

RHFene skal alltid være forberedt på å ta imot neste pasient, også under en pandemi. Det å kunne 

være en dynamisk og fleksibel enhet som i intensivenheter krever en god grunnbemanning av  

 

intensivsykepleiere. I Sverige mener myndighetene at dersom det er under 20 % beredskap 

tilgjengelig er det kritisk. Da de faglige retningslinjene for intensivvirksomhet i Norge, også gjeldende 

for Helse Nord, ønsker å være forberedt og fleksible, vil vi anmode dere om å minimum strekke dere 

mot definisjonen fra interregional arbeidsgruppe for intensivseng på nivå 3 med 1-1,3 

intensivsykepleier per pasient/seng.  

I dette kapitlet etterlyser vi tall fra NIPaR hvor flere avdelinger i Norge melder inn statistikk knyttet til 

pasientens behov for intensivsykepleie via Nursing Activeties Score (NAS). Dersom det er et verktøy 

som ikke har vært benyttet på alle sykehusene, vil vi oppfordre til bruk av dette. NAS, kombinert med 

definisjoner på intensivsenger, vil være med på å konkretisere det totale behovet for 

intensivsykepleiere statistisk, og intensivkapasiteten ville blitt tallfestet. Da ville også indikator på 

henholdsvis 5,8 og 5,5 intensivplass per 100 000 blitt justert i tråd med faglige retningslinjer.  

Slik vi leser strategien og tolker de identifiserte utfordringene, er det viktig for Helse Nord å få en 

totaloversikt på kapasitet og beredskap.  

Barn er sårbare pasienter, og vi i faggruppen ønsker oss en tydeligere strategi for å ivareta denne 

pasientgruppen, og deres pårørende. Det er da igjen viktig med en kartlegging av kompetanse og å 

involvere for eksempel barnesykepleiere som har den spissede kompetansen for de behovene som 

akutt og kritisk syke barn og foreldre har. Dette er beskrevet overordnet i høringsutkastet.  

 

Kvalitet i intensivmedisin 

Viktigheten av oversikt angående behov for fremtidig kompetanse må tydeligere beskrives. Det er 

naturlig for oss å peke på løsningen, slik at det også nasjonalt er mulig å ha denne oversikten. I 

dokumentet blir det tatt opp at kvaliteten på data som registreres i NIPaR må bedres. Det er vi enige i, 

og påpeker at intensivsykepleie er en viktig strukturindikator, og på lik linje som andre indikatorer bør 

meldes inn til NIPaR. Vi oppfordrer Helse Nord til å jobbe for at dette kommer på plass. Det vil da også 

bli mulig å se statistisk out-come for pasienter relatert til strukturindikatorer både på lege- og 

sykepleiersiden knyttet opp mot medisinske kvalitetsindikatorer. Dersom Norge hadde denne 

statistikken forut for pandemien, kunne vi i større grad dokumentert kvalitet vi har på 

intensivbehandling i Norge.  

 

Samhandling 

Samhandling om kapasitet og beredskap mellom sykehus er viktig, og som beskrevet i dokumentet 

kreves en fast struktur for samarbeid på et regionalt nivå hvor faglige spørsmål kan diskuteres og 

veiledes. Samarbeid må fungere både på makro- og mikronivå.  
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Dere beskriver samarbeid mellom intensiv- og moderavdeling, og her etterlyser vi akuttmottaket som 

også en del samarbeidet. Det er tydelig at samarbeid med primærhelsetjenesten også må bedres, slik 

at pasientsikkerhet og helsepersonelloven blir fulgt.  

Det er ikke beskrevet samhandling med utdanningssektoren. Det bør beskrives i dette kapittelet for å 

bedre kunne planlegge ut ifra behov for intensivsykepleiere, og dermed lettere nå målet om å sikre 

fremtidige gode og likeverdige helsetjenester i Nord-Norge.  

 

Bemanning 

Vi merker oss at det i kapitlene om Bemanning og Kvalitet i intensivmedisin er identifisert flest 

utfordringer. Gjennomgående i strategien er det grundig beskrevet hvordan bestående ressurser kan 

benyttes bedre. Det blir foreslått rotasjon mellom intensivavdelinger, implementering av tiltak fra 

interregional arbeidsgruppe og øke beredskapen ved intensivavdelingene. Ut ifra den kunnskapen 

Intensivsykepleierne NSF sitter med, så vil dette kreve økte friske midler til intensivseksjonene. Hvis 

det ikke bevilges økte midler, vil trenden med individuelt ansvar for kapasitet og beredskap bestå, og 

ikke flyttes til systemnivå. Vi oppfordrer Helse Nord å gi myndighetene klar beskjed, om at dette ikke 

lar seg gjennomføre med dagens ressurser, uten at det går utover pasientsikkerheten og brudd på 

helsepersonelloven.  

Vi applauderer selvfølgelig nyrekruttering til intensivsykepleierfaget, men vil anmode Helse Nord om å 

samtidig se på å beholde- og mobiliseringstiltak slik at flere intensivsykepleiere blir i yrket, og noen 

kanskje kommer tilbake.  

Det som beskrives i strategien som regionale tiltak for å sikre kompetanse gjennom jobbutveksling og 

virtuelle visitter er en god begynnelse. Vi ønsker å påpeke at simulering også er et godt alternativ, og 

at en solid plan for livslang læring og regelmessig kursing er avgjørende for å både beholde kvalifisert 

personell og øke kompetansen lokalt.  Det er også viktig at både ledere og ansatte er deltagende inn i 

den strategiske planlegningen, en slik medvirkning kan være med på å øke gjennomføringsevnen.  

 

Kompetanse og utdanning 

Intensivsykepleierne NSF vil korrigere strategien i ordbruk om at det nå er en forskriftsfestet 

retningslinje for masterutdanning i intensivsykepleie, og at rammeplan er utdatert.   

Utredning av kortere utdanningsløp bør ikke prioriteres. Intensivsykepleierne NSF presiserer at det i 

regional arbeidsgruppe er definert at intensivsykepleier er en forskriftsfestet utdanning på 

mastergradsnivå. Det å korte ned utdanningsløp slik det beskrives i strategien vil medføre redusert 

kompetanse, kvalitet og pasientsikkerhet i intensivavdelingene som skal yte service til befolkningen i 

Nord-Norge. 

Oppgavedeling stiller vi oss i utgangspunktet positive til, da det finnes gode eksempler på hvordan 

dette kan løses.  En tydeligere oppgavedeling skal føre til at intensivsykepleieren skal få bruke sin 

spesialkompetanse ved intensivsengen. Det å ha for eksempel fysioterapeuter, merkantilt og annet 

helsepersonell tilgjengelig i tillegg til intensivsykepleiere på vakttid kan føre til samlet økt kapasitet.  

Vi er skeptiske til innføring av ny teknologi som kan føre intensivsykepleieren bort fra intensivsengen, 

for eksempel håndholdte overvåkningsskjermer. 
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"Veiledningstretthet" kan komme av manglende veiledningskompetanse, og oppfølging av 

intensivsykepleiere som er praksisveiledere. Forebygging av dette kan gjøres ved: 

• At ledere ved intensivavdelingene sørger for godt samarbeid 

utdanningsinstitusjonene.  

• Å kartlegge hvilke spesialsykepleiere som har veiledererfaring/utdanning, samt tilby 

veilederkurs/utdanning/opplæring til de som mangler 

kompetanse. Veiledningskompetanse er et krav i retningslinjen, men det mangler i 

strategien fra Helse Nord.  

 

 

Intensivsykepleierne NSF ønsker Helse Nord lykke til videre med arbeidet. 
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