
Høringssvar til Strategi for intensivmedisin i Helse Nord RHF 2022-

2025 
 

Viser til høringsutkast på Strategi for intensivmedisin i Helse Nord 2022 – 2025, og gir herved våre 

høringssvar til åpen høring fra intensivsykepleiere ved Intensivavdelingen (OPIN) UNN Tromsø. 

 

Overordnede momenter: 

Vi mener det med fordel kunne vært bredere deltakelse fra de ulike intensivavdelingene i 

arbeidsgruppen, gjennom PTV/PVO fra store, mellomstore og små intensivavdelinger. 

Strategiens tidsperspektiv 2022-2025 må justeres da vi allerede er langt ute i 2022 før strategien er 

ferdigstilt. 

 

Å foreslå endringer i innhold i sykepleier- og intensivsykepleierutdanningene går ut over denne 

strategiens mandat. 

 

Økt beredskap og intensivkapasitet forutsetter økte tilskudd, både økonomiske og personellmessige. 

Det er vanskelig å øke beredskap, kapasitet og kompetanse uten økt grunnbemanning, tilstrekkelig 

støttepersonell og reelle muligheter for å holde seg faglig oppdatert.  

 

Vi savner problematisering av og tiltak for å beholde og mobilisere dagens intensivsykepleiere. Her er 

økt grunnbemanning for å redusere arbeidsbelastning, arbeidstid og lønn viktige faktorer. 

 

Det skrives flere steder i strategien at bl.a. økt bruk av annet klinisk personell og ny teknologi tar ned 

noe av behovet for intensivsykepleiere. Vi mener disse tiltakene ikke tar ned behovet for 

intensivsykepleiere, men derimot er tiltak som frigir tid for intensivsykepleierne til å bruke sin 

spisskompetanse der den trengs nemlig pasientnært. Dette kan med fordel omformuleres i 

strategien. 

 

Vi savner konkrete tiltak og prioritering av disse, og beskrivelse av hvordan strategien skal 

implementeres og følges opp. 

 

Avsnitt «Prioriterte strategiske innsatsområder for intensivmedisin i HN» 

Vi støtter strategiens mål om å ha god oversikt over fremtidig kompetansebehov. For å få denne 

oversikten må man ha oversikt over intensivsykepleiere, både regionalt og nasjonalt. 

Spesialistgodkjenning for intensivsykepleiere samt å registrere intensivsykepleier som 

kvalitetsindikator i NIPaR er en måte få en slik oversikt. 



 

Det refereres til Nasjonal bemanningsmodell, uten at det kommer tydelig frem hvilken modell dette 

er.  

Det refereres videre til at Koronakommisjonen anbefaler økning i grunnkapasitet ved å utdanne flere 

intensivsykepleiere og bruke annet klinisk personell. Helse Nord har økt utdanningskapasiteten og 

det er flott.  

Men det hjelper ikke å utdanne flere hvis ikke grunnbemanningen på pressede avdelinger også økes. 

Eksempelvis har ikke intensivavdelingene i Tromsø fått tilført flere stillinger, hvor vikarbruk er 

ekstremt stor selv om vi ikke har høy andel ubesatte stillinger. Så kun å øke utdanningskapasitet gjør 

ikke noe med intensivkapasiteten hvis det ikke kommer flere stillinger og andre tiltak i tillegg. 

 

Bruk av annet klinisk personell vil kunne frigjøre tid til at intensivsykepleierne kan bruke sin 

spisskompetanse der den skal brukes, og det er positivt. Særlig økt tilgang på fysioterapeuter og 

farmasøyter/apotekteknikere. Vi savner konkrete tiltak til hvordan dette skal gjøres og finansieres. 

Og vi presiserer igjen - dette reduserer ikke behovet for intensivsykepleiere. Intensivsykepleieren er 

uansett den som må stå pasientnært, det er der vi har vår spisskompetanse. 

Ny teknologi er vi positive til, og mange oppgaver vil nok kunne gjøres enklere enn de er i dag med 

annen teknologi. Men teknisk utstyr skal også læres, beherskes, implementeres og vedlikeholdes. Og 

å få informasjon fra bærbare monitorer vil kun kunne brukes på et fåtall pasienter, som ikke krever 

mekanisk ventilasjon, infusjoner av potente intensivspesifikke medikamenter eller har annet 

utstyr/begrensninger som krever kontinuerlig tilstedeværelse av intensivsykepleier.  

Og ny teknologi vil på ingen måte kunne kompensere for ulemper ved enerom hos intensivpasienter i 

nivå 3 og delvis nivå 2-senger.  

 

Avsnitt «Vi stiller krav til kvalitet i pasientbehandling»  

Vi er enige i at kvaliteten på data som registreres i NIPaR må bedres og følges opp i større grad. 

Intensivsykepleie er en strukturindikator, og bør meldes inn til NIPaR. Dette kan hjelpe både 

ledere og myndigheter i å få oversikt over intensivsykepleiere og følge utviklingen, og da ved 

hjelp av spesialistgodkjenning. 

 

Et nettverk for fagutviklingssykepleiere er veldig ønskelig, og har vært savnet og meldt behov for 

gjennom mange år. Dette gjelder både mellom fagsykepleiere på intensivavdelingene i Helse Nord, 

men også mellom fagsykepleierne på intensivavdelingene nasjonalt og innad i hvert HF. Nettverket 

må få konkrete oppdrag som skal fylles. Det må avsettes ressurser for å starte opp og drive slike 

nettverk, og resultater må etterspørres og følges opp. 

 

Kombinasjonsstillinger ved ulike intensivavdelinger vil i praksis være utfordrende med lange 

avstander i Nord-Norge, og fremstår som et lite realistisk tiltak.  



Kombinasjonsstillinger med intensiv – ambulansefly/universitet o.l. er positivt og kan bidra til at flere 

står i jobb ved intensivavdelingene våre over tid. Men vi påpeker at det er et fåtall av slike stillinger 

tilgjengelig. Ulemper er at delstillinger ved eksempelvis universitet medfører at intensivsykepleierne 

går ned i lønn og har stor arbeidsbelastning i sin universitetsstilling.  

 

Jobbutveksling er ikke enkelt i praksis, da sengepostene er i utvikling og mange har stor turnover. 

Kjennskap til prosedyrer og areal varer ikke lenge, og det ble gjort mange erfaringer rundt dette ifm 

opplæring og omdisponering av sykepleiere under pandemien. Vi så da at både sengepostene og 

intensivavdelingene hadde vanskelig for å avse de ressursene til dette. Det er vanskelig å se at dette 

kan gjennomføres i en utstrekning som kan gi kompetanseheving og økt intensivkapasitet. 

 

Å opprettholde kompetansen på barn på intensiv er kritisk. Det er kun Intensivavdelingen i Tromsø 

som har barn på regionalt nivå. Vi mister og har mistet mange intensivsykepleiere med 

barnekompetanse de siste årene. Å tenke at å styrke samarbeidet med barneavdelingen, som 

allerede fungerer godt, holder på ingen måte for å opprettholde denne kompetansen og kunne tilby 

behandling i vår region. Det må avsettes øremerkede midler til kursing og hospitering på 

barneintensivavdelinger ved andre universitetssykehus for intensivsykepleiere hvert år, for at denne 

kompetansen skal opprettholdes. Disse midlene må komme utenom avdelingens vanlige og 

begrensede stipendpott, da vi er en generell intensivavdeling med et veldig bredt fagspekter vi skal 

bygge og opprettholde kompetanse på i intensivsykepleiergruppen. 

 

Regelmessig kursing og hospitering generelt er avgjørende for å opprettholde kompetanse og 

videreutvikle faget vårt. Dette er i liten grad mulig med de kursbudsjettene som vi har i dag. 

Bemanningssituasjonen gjør også at kurs/hospitering er utfordrende å få til i arbeidstid, og krever at 

ansatte bruker av sin fritid for å få faglig oppdatering. Vi savner tiltak for bedre mulighet til kurs, 

hospitering o.l. for sykepleierne, for faglig oppdatering. 

 

Det utredes behov for regional koordinator, men det fremkommer ikke tydelig hva denne funksjonen 

skal koordinere. 

 

Avsnitt «Vi forbedrer gjennom samarbeid» 

Rask avklaring og iverksatte tiltak for å forebygge overflytting/sikre raskere overflytting av pasienter 

fra sengepost til intensiv, krever iverksettelse av et system for tidlig oppdagelse og systematisk 

oppfølging av pasienter med forverret tilstand på sengepost. Dette innebærer mye mer en mobil 

intensivsykepleier, og innbefatter scoringssystemer, varslingssystemer, team bestående av 

intensivsykepleier og intensiv/anestesilege, og ikke minst ressurser til å implementere og drifte 

dette. Tiltak for hvordan dette skal gjøres, savnes. Og også referanser som viser til at disse teamene 

har ønsket effekt. 

 

Avsnitt «Vi legger til rette for attraktive arbeidsplasser» 



Mentorordninger for nyansatte er positivt og kan tenkes å gi trygghet på arbeidsplassen hvis 

ordningen fungerer. Så må det også tas med at det på mange avdelinger er stor veiledningstretthet 

på bakgrunn av stort antall studenter, sykepleiere uten videreutdanning og stor vikarbruk. Det må gis 

mulighet for alle som ønsker det å kunne ta veiledningskompetanse uten å tape lønn og fritid.  

NSF har fått gjennom ordninger for belønning av veildere med KS, men ikke med Spekter. Dette er 

noe strategien med fordel kunne tilstrebe. 

Nettverk for veiledere vil kreve det samme som nettverk for fagutviklingssykepleiere – ressurser til 

implementering og drift, og klart oppdrag og oppfølging av resultater. 

 

Det er ingen tvil om at mindre bruk av vikarer kan føre til større opplevelse av trygghet på 

arbeidsplassen. Men dagens grunnbemanning krever stor vikarbruk ved i alle fall intensivavdelingene 

ved UNN Tromsø. Hvordan skal dette løses?  

 

Individuelle og fleksible arbeidstidsordninger forsøkes allerede i den grad det lar seg gjøre, men 

mange opplever at mulighet til dette begrenses av behov for kompetanse på alle vakter, antall 

ansatte og antall ansatte med tilstrekkelig kompetanse til å kunne ivareta en hvilken som helst 

intensivpasient. Det er vanskelig å se for seg at fleksibilitet kan gjøres i større utstrekning med den 

bemanningen og de rammene intensivavdelingene har i dag. 

 

Avsnitt fire på s. 12 og avsnitt 5 s. 45 går ut over strategiens mandat, da det forslås å endre 

universitetenes utdanningsløp for sykepleiere og intensivsykepleiere.  

Innhold i intensivutdanningen er nylig revidert og er forskriftsfestet i Forskrift om nasjonal 

retningslinje for intensivsykepleieutdanning. 

Å korte ned utdanning går ut over kompetansen intensivsykepleierne står igjen med etter endt 

utdanning. Dette sammenfaller ikke med strategiens mål om kompetanseheving og økt kapasitet og 

beredskap. Kompetanse og kapasitet er avhengig av sykepleiere med spesialisering i 

intensivsykepleie jfr nevnte Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleieutdanning. 

Endrede utdanningsløp og mer praksis på lokalsykehus vil heller ikke møte kravene i Forskrift om 

nasjonal retningslinje for intensivsykepleieutdanning. Å utvanne intensivsykepleierutdanningen sikrer 

ikke kritisk nødvendig kompetanse. 

Kompetansestige for intensivsykepleiere, mer tverrfaglig simulering og kurs internt og eksternt vil 

også kunne øke tilfredshet og trygghet i arbeidsmiljøet. 

 

Konkurransedyktig lønn er tiltak som ikke kan utelates. Dette kan demme opp for noe av lekkasjen av 

intensivsykepleiere til andre jobber. 

Vi ser frem til hva den nye strategien som Helse Nord RHF utarbeider for personell, utdanning og 

kompetanse som skal være ferdig i oktober går ut på. Her vil vi gjerne få mulighet til å gi høringssvar. 

 

Avsnitt «Vi er forberedt» 



Vi undrer oss over hva som legges i «jobbutveksling mellom intensivsykepleiere og andre sykepleiere 

ved normal drift» (s. 13). Innebærer dette at intensivsykepleiere og sykepleiere fra andre avdelinger 

skal «bytte jobb» i perioder? Sykepleiere fra andre avdelinger vil ikke kunne gå inn og gjøre jobben til 

en intensivsykepleier og motsatt. Og med dagens bemanning er det lite realistisk at dette lar seg 

gjøre i en utstrekning som faktisk gir en nytteverdi. Det tillater ikke bemanningen på verken 

intensivavdelingene eller sengepostene, og virker som et lite realistisk tiltak. 

 

For å være forberedt og fleksible må Helse Nord strekke seg etter målet i den nye definisjonen for 

nivå 3 seng med 1-1,3 intensivsykepleier per nivå 3 pasient/seng, og også høyere på enkelte 

avdelinger med de mest kritisk syke med avansert behandling på enerom. Det savnes også en 

differensiering av behov intensivsykepleiere ved ulike nivåene av intensivbehandling. 

 

 

Mvh intensivsykepleiere ved Intensivavdelingen UNN Tromsø 

Rita Paulsen – intensivsykepleier og lokalgruppeleder i NSFLIS Troms 

Inga Akeren – intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier  

Kjersti Nikolaisen – intensivsykepleier og PVO 

Kirsten Merete Sørensen – intensivsykepleier og PTV 


