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1 INNLEDNING BAKGRUNN FOR VALG AV TEMA 
 

 

Det har i årenes løp vært utprøvd flere måter å organisere sykepleietjenesten på.   

Organisasjonsformen som er mest beskrevet i Norge er primærsykepleie (Digernes, Arklet, 

Botnen, 1986).  Primærsykepleie er en organisasjonsmodell for sykepleietjenesten på 

postplan.  Primærsykepleieren har 24 timers ansvar for en gruppe pasienter som hun 

planlegger og utfører sykepleien til (Digernes et al, 1986).  Organisasjonsmodellen ivaretar de 

to hovedverdiene i profesjonell praksis, det personlige ansvar og kontinuitet i forholdet 

pasient og sykepleier (Holter, E, 1995).  Primærsykepleie vil bli videre utdypet i kapittel 2, 

teoretisk ramme.  

 

 I 1997 kom Steine utvalget med en innstilling i NOU 1997:2 pasienten først!   Her ble det 

beskrevet ett ønske om at det skulle legges vekt på kontinuitet for pasienten og pårørende i 

sykehus.  Utvalget mente at en pasientansvarlig sykepleier ville sikre pasienten og at 

helhetsperspektivet kunne bli bedre på sykehusene.  Ved å innføre pasientansvarlig sykepleie 

mente de også at sykehusene ville oppnå en bedre pasientflyt og pasientbehandling.  Det er 

ikke bare sykdommen som trenger oppmerksomhet, men hele familien, pårørende og 

omgivelsene påvirkes av sykdom.  Avdelingssykepleierne ble oppfordret til å organisere 

sengepostene etter en organisasjonsmodell som ble omtalt som pasientansvarlig sykepleie. 

Pasientansvarlig sykepleie vil si at pasienten blir knyttet opp til en spesiell sykepleier 

(NOU1997:2).  Intensjonen er at pasienten i størst mulig grad får en navngitt sykepleier å 

forholde seg til som sitt faste punkt.  Ordningen er med på å styrke pasientens situasjon under 

innleggelsen og bidrar til en bedre kommunikasjon mellom alle involverte parter (NOU1997: 

2).    

 

I denne empiriske studien, forsøker jeg å få innsikt i og forståelse for hvilke syn 

avdelingssykepleier har på implementeringen av pasientansvarlig sykepleie og hvordan de har 

løst utfordringene de har møtt under implementeringen av pasientansvarlig sykepleie på sine 

sengeposter.  For å kunne gjennomføre studien ble det valgt et kvalitativt, deskriptivt design.  

Datasamlingen ble gjort ved å benytte kvalitativt intervjue(Kvale, 1997og Fog, 2004).  
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Kapittel 2 vil beskrive den sykepleieteoretiske referanserammen. Det ble gjort litteratursøk.  

Det ble søkt i Bibsys, Medline og CINAHL, med følgende søkeord: Primary nursing (care), 

nursing, leadership, implementing, organization, job satisfaction og diverse synonymer. 

Organisering av sykepleien og organisasjonslære vil stå sentralt. Organiseringsformen som ett 

sykehus velger er avhengig av hvilket syn ledelsen har på sykepleie.  Beskrivelsene vil bygge 

på litteratur om organisasjon generelt, litteratur som omtaler spesifikt organiseringen av 

sykepleien.  Fordeling av ansvar, og hvordan avdelingssykepleier disponerer sin tid, er også 

aktuelle tema. 

   

Tidligere forskning og ny litteratur vil også bli presentert. Her vil organisasjon og ledelse 

sammen med avdelingssykepleiers rolle være sentrale emner.  Det er funnet tre artikler som 

omhandler undersøkelser som er gjort på sykehus i Norge(Ingebrigtsen, Bendiksen, Hansen, 

Nyvoll, Sykepleien, 16, 2003, Steen, Isaksen, Sortland, Sykepleien, 15, 2003, Nedrelid, 

Sørensen, Bjørk, Sykepleien, 11, 2007). Disse vil bli presentert i teorikapittelet. 

 

Kapittel 3 presenterer metode og design.  Bakgrunnsinformasjon om forskningsfeltet og 

sengepostene hvor intervjuene ble gjennomført, vil bli beskrevet.  Informasjon om 

sengepostene bygger på det avdelingssykepleierne fortalte og observasjoner som ble gjort.  

Kapittel 4 beskriver funnene og sørge for at forskningsspørsmålene blir besvart.  Kapittel 5 

drøfter funnene og knytter teori og empiri sammen.  Funnene vil bli diskutert opp imot 

relevant litteratur og forskning. I kapittel 6 trekkes konklusjon, her vil trådene trekkes fra 

tidligere kapitler og det vil gis forslag til eventuell videre forskning. 

   

1.1 Bakgrunn for studien. 

 

Interessen for tema er basert på mine erfaringer som sykepleier gjennom 25 år, og tidligere 

undersøkelse(Gulbrandsen, 2002) ved Institutt for sykepleievitenskap.  Undersøkelsens fokus 

var hva sykepleiere definerte som sykepleiefaglige innhold i pasientansvarlig sykepleie.  

Respondentene var 6 sykepleiere som var ansatt ved samme avdeling.  Denne studien har 

fokus på avdelingssykepleierens syn på pasientansvarlig sykepleie.  
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Jeg har erfaring som sykepleier fra ulike typer avdelinger.  Hovedtyngden av min erfaring er 

fra stilling som avdelingssykepleier i sykehus.  Dette er mine referanser naturlig nok preget 

av. Erfaringer og opplevelser har vist meg at pasienter og pårørende var fornøyde og opplevde 

trygghet når de fikk forholde seg til den samme sykepleieren, eller det var lagt til rette for at 

to til tre sykepleiere var knyttet til pasienten gjennom hele sykehusoppholdet.  

 

Den bakenforliggende filosofien og teorien for organiseringen av pasientansvarlig sykepleie 

er ikke ny.  Sengeposter som allerede er organisert etter primærsykepleiemodell oppfyller på 

mange måter prinsippene for pasientansvarlig sykepleie.  Noen justeringer vil være nødvendig 

spesielt for å oppnå kontinuitet i vaktplaner eller turnus for sykepleierne (NOU1997:2).  Til 

tross for at sykepleietjenesten lenge har vært kjent med primærsykepleie kan det se ut som 

virksomheten organiseres etter en blanding av primærsykepleiesystemet og gruppesykepleie.   

Enkelte sengeposter er organisert slik at det hver dag kommer en ny og ukjent sykepleier som 

skal uføre sykepleie til pasienten.  Dette innebærer ingen eller liten kontinuitet for pasienten.  

Erfaring og kunnskap som avdelingssykepleieren har fått gjennom implementeringen av 

pasientansvarlig sykepleie kan være nyttig for andre som skal starte med tilsvarende arbeid.   

 

Sykepleiedokumentasjon, informasjon og kommunikasjon er viktige begrep i pasientansvarlig 

sykepleie fordi riktig informasjon kan gå tapt dersom kommunikasjonskjeden er for lang 

(Digernes et al 1986).  Avtaler mellom sykepleier, leger og annet helsepersonell får en bedre 

flyt når samme sykepleier har ansvaret for pasienten. Behandling og informasjon får en bedre 

flyt.  Misforståelser som oppstår når flere personer informerer pasient og pårørende blir 

redusert til et minimum.  Sykepleiere med et klart definert ansvar for en pasient tar større 

ansvar og blir mer involvert i sykepleien til pasienten (Digernes et al 1986, Esser, Tutton, 

1991 ).  

 

Som avdelingssykepleier har jeg erfaring med at kontinuitet er viktig både for sykepleieren, 

pasienten og pårørende.  Avdelingssykepleiere som skal implementere pasientansvarlig 

sykepleie bør etterstrebe kontinuitet for sykepleieren som skal utføre sykepleien til pasienten.  

God dialog mellom ansatte og avdelingssykepleieren letter arbeidet med implementeringen av 

pasientansvarlig sykepleie.  For at organisasjonsendring skal lykkes er alle parter avhengig av 

en god dialog som bygger på åpenhet og gjensidig tillitt (Sherman.R., Bishop.M., 

Eggenberger.T, Karden. R. 2007).  De ansatte må tas med i prosessen.  Kvaliteten på 
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sykepleien og hvor godt pasientansvarlig sykepleie vil fungere er avhengig av 

avdelingssykepleiers evne til å legge til rette for systematisk kompetanseoppbygging hos 

sykepleierne og at sykepleierne for mulighet til å utvikle seg faglig på jobb.  I en 

organisasjonsendring er det av stor betydning at avdelingssykepleier har tid eller tar seg tid til 

å implementere endringene som er en krevende prosess.  

 

De sentrale funnene i tidligere undersøkelse viste hvor viktig avdelingssykepleierens syn på 

implementeringen av pasientansvarlig sykepleie var for kunne starte på arbeidet med å 

implementere pasientansvarlig sykepleie.  Hvilken rolle hun hadde under og etter 

implementeringen var viktig for å lykkes.  Sykepleierne i undersøkelsen uttalte et sterkt ønske 

om å ha ansvaret for egne pasienter og følge dem gjennom hele innleggelsen. De beskrev at 

pasientansvarlig sykepleie var til det beste for pasienten, pårørende og for sengeposten, og at 

pasientansvarlig sykepleie ville gjøre jobben mer interessant for sykepleierne dersom de fikk 

ta ansvaret for sykepleien til pasienten (Gulbrandsen, 2002).  På bakgrunn av denne 

undersøkelsen ble interessen fattet for å se nærmere på avdelingssykepleiers syn på 

implementeringen av pasientansvarlig sykepleie og om hun mente pasientansvarlig sykepleie 

ville få konsekvenser for hennes rolle som avdelingssykepleier. 

 

1.2 Forskningsprosjektets hensikt og formål. 

 

Forskningsprosjektets hensikt og formål vil bli belyst i dette kapittelet.  Studiens 

hovedhensikt er å få kunnskap om hvilke syn avdelingssykepleierens har på 

implementeringen av pasientansvarlig sykepleie og hvordan definerer de begrepet 

pasientansvarlig sykepleie.  Har implementeringen fått konsekvenser for hennes rolle som 

avdelingssykepleier?    

 

Denne studien vil formodentlig kunne gi andre avdelingssykepleiere informasjon om hvordan 

avdelingssykepleieren gikk frem for å motivere sykepleierne på en slik måte at de ble inspirert 

til å arbeide etter en pasientansvarlig sykepleie modell.  Studien vil forsøke å belyse hvordan 

avdelingssykepleieren har organisert seg for å kunne innføre pasientansvarlig sykepleie.  

Samtidig vil denne studien gjennom avdelingssykepleierens syn formodentlig kunne formidle 
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hvilke sykepleiekompetanse det er viktig å ha i en sengepost for å kunne implementere 

pasientansvarlig sykepleie.   

 

1.2.1 Begrepsavklaring 

 

Begrepet pasientansvarlig sykepleie ble for første gang introdusert av Steine-utvalget i 

ovennevnte NOU, samtidig som legene ble pålagt å utpeke en pasientansvarlig lege.  Senere 

ble dette lovpålagt i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-7 om pasientansvarlig lege m.m. står 

det (Lahnstein, Henriksen,(red.).2004 s.247): 

Departementet kan i forskrifter gi bestemmelser om pasientansvarlig lege og 

tilsvarende ordninger for andre grupper helsepersonell. 

 

Bestemmelsen gir adgang til tilsvarende ordninger for sykepleietjenesten.  Sykepleieren skulle 

knyttes opp mot en pasient på samme måte som legene.  Ifølge Steine-utvalget er intensjonen 

med ordningen at pasienten i størst mulig grad skal ha en bestemt sykepleier som sitt faste 

kontaktpunkt.  Pasientansvarlig sykepleier skal ha ansvar for pasienten fra innkomst og så 

lenge han er i institusjonen.    

1.2.2  Turnus  

 

I studien som gjennomføres på sykehus vil begrepene turnus og ønsketurnus forekomme.  Jeg 

vil her forholde meg til turnus i forhold til pleietjenesten.  Turnus blir utarbeidet etter gjeldene 

lover og forskrifter i AML(Arbeidsmiljøloven).  Bemanningsplanen og om sykepleierne 

jobber i 50 % eller 100 % stilling, blir lagt til grunn for hvordan en turnus skal dekke 24 

timers kontinuerlig drift. Eksempel på hvordan dette fungerer kan være at det er flere 

sykepleiere på jobb mandag morgen(dagvakt) enn tirsdag morgen fordi sengeposten tar imot 

nye pasienter mandag morgen.  Disse pasientene skal etter planen opereres på tirsdag.  Det vil 

normalt være flere på jobb tirsdag kveld(kveldsvakt) når pasienten kommer fra ”recovery”, 

avdelingen hvor de har ligget etter operasjon. Det er ofte en større arbeidsbelastning på 

sykepleierne. Sykepleiebemanningen på nattevakt er avhengig av sengepostens pleiefaktor og 

pasientenes diagnose. Avdelingssykepleier er ansvarlig for at turnus dekker alle tider av 

døgnet på en forsvarlig måte. Hun utarbeider turnus selv eller hun delegerer arbeidet til en 

annen i lederteamet. Turnus med bemanningsplan skal sørge for at det alltid er nok 
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sykepleiere på jobb til enhver tid hverdag, helg, helligdag og i ferieavvikling. En turnus som 

personalet oppfatter som belastende kan skape dårlig arbeidsmiljø og unødig uro.   

 

Ønsketurnus som enkelte av respondentene har innført har en bemanningsplan liggende til 

grunn.  Ønsketurnus gir til en hvis grad sykepleieren mulighet til å velge hvordan hun vil 

jobbe.  Det som er viktig for avdelingssykepleier når hun har innført ønsketurnus er at hun ser 

etter og planlegger kontinuitet for pasienten. Dersom ønsketurnus skal fungere forutsettes det 

at personalet kan snakke sammen og forhandle slik at de kan fordele vaktene etter hvordan 

den enkelte har ønsket.  Videre forutsettes det at sykepleiernes ønsker gjenspeiler kontinuitet i 

sykepleien til pasienten.    

 

1.2.3 Elektiv innleggelse 

 

Elektiv innleggelse betyr at det er bestemt på hvilken dag og hvilket tidspunkt pasienten skal 

legges inn på sykehuset.  Pasienten vil på forhånd motta en telefon eller et brev om når han 

skal møte på sykehuset.  Dette er planlagte innleggelser som blir styrt etter sengepostens 

kapasitet.  Det kan være at pasienten skal til en operasjon eller undersøkelse.  Dersom en 

sengepost har mange elektive innleggelser vil dette gjenspeile seg i sykepleiernes turnus.  

Kirurgiske avdelinger er et eksempel på avdelinger hvor de aller fleste innleggelsene er 

elektiv.  Derfor kan avdelingssykepleier planlegge bemanningsplanen etter når det er størst 

aktivitet på sengeposten.  Dette vil forholde seg annerledes på en medisinsk sengepost hvor en 

stor del av pasientbelegget er øyeblikkelig hjelp pasienter(NOU1997:2).  

1.2.4 Problemstilling 

 

Anmodning fra Steineutvalget i NOU1997:2 pasienten først! og funnene fra tidligere 

undersøkelse leder frem til følgende problemstilling:  

 

 Hvilke syn har avdelingssykepleier på implementering av pasientansvarlig sykepleie? 

 

Problemstillingen førte til 2 forskningsspørsmål. 

 Hva forbinder avdelingssykepleier med begrepet pasientansvarlig sykepleie? 
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 Hvilke konsekvenser mener avdelingssykepleier at implementeringen av 

pasientansvarlig sykepleie har for hennes rolle som leder?  
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2 STUDIENS TEORETISKE RAMMEVERK 
 

Primærsykepleie og pasientansvarlig sykepleie er to begreper som står sentralt i studien.  Det 

vil bli forsøkt å belyse hva som er likheter og om det i hele tatt er noen forskjell mellom 

primærsykepleie og pasientansvarlig sykepleie bortsett fra navnet, pasientansvarlig sykepleie 

(Brandvold Beccer, Velund Lohne, Inderhaug, 1999 ).  For å kunne belyse problemstillingen 

vil begrepene ledelse, organisasjon og organisasjonsendring være med å klargjøre hvilke 

utfordringer avdelingssykepleieren står ovenfor når en ny organisering av sykepleietjenesten 

skal innføres.  Kapitlet vil beskrive forskjellige organisasjonsideologier som kan ligge til 

grunn for hvordan og hvorfor avdelingssykepleier gjør de valg som hun gjør.   Hvilke valg av 

organisasjonsmodell som gjøres for den daglige sykepleietjenesten blir styrt av synet på 

sykepleie som fag, pasientenes, personalets, institusjonenes interesser og omgivelsene.  

 

Administrasjon og personalledelse stiller ofte store krav til avdelingssykepleieren. Noen av 

utfordringene vil bli belyst i dette kapittelet.  Det vil bli lagt vekt på gi et innblikk i 

avdelingssykepleierens oppgaver og hvordan en organisasjon er bygget opp.  Videre vil det 

bli en gjennomgang av avdelingssykepleierens rolle og oppgaver som er knyttet til ledelse av 

sykepleietjenesten.  Denne teoretiske redegjørelse har til hensikt å vise studiens betydning for 

organisering av sykepleietjenesten for sykepleieren, pasienten og pårørende.  Dette er studiens 

referanseramme og danner derfor en viktig ramme for valg av problemstilling og metode.   

 

2.1 Tidligere forskning 

 

En avdeling på Rikshospitalet startet våren 2004 et prosjekt med å innføre pasientansvarlig 

sykepleie (Nederlid, Sørensen, Bjørk, 2007), Artikkelen gjør rede for prosjektets definisjon 

som baserer seg på definisjonen av primærsykepleie(Sykepleien.nr.11, 2007, s.52). 

Prosjektgruppen bestod av fire sykepleiere og undervisningssykepleier pluss konsulenthjelp 

fra fag og forskningssykepleier.  Det ble gjennomført halvstrukturerte intervjuer med 

sykepleiere på sykehus hvor pasientansvarlig sykepleie var implementert. Avdelinger med 

intermediærstuer klarte ikke å opprettholde kontinuiteten så lenge disse stuene hadde fast 
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personalet som ikke kunne følge pasienten videre i behandlingen når han flyttet ut fra 

intermediærstuen.   Godt forarbeid og nøye opplæring var viktig for å lykkes med prosjektet.  

Det ble også lagt vekt på undervisning, informasjon og en åpen kommunikasjon med 

personalet som jobbet på posten.  Sengeposten innførte pasientansvarlig sykepleie i 2005.  

Sykepleierne som har vært pasientansvarlig sykepleier er overveiende positive.  De opplever 

større kontinuitet i pleien og et bedre tillitts forhold til barnet og dets pårørende. 

   

Tildelingen av pasientansvarlig sykepleie viser seg å være preget av hvilken sykepleier som 

hadde dette ansvar og om det var tid til å fordele pasientene i forhold til kriteriene for pasient 

sykepleie.  Dette prøver personalet å forbedre ved at de alle tar ansvar.  Gjennom veiledning 

har det kommet frem at sykepleieren får større ansvarsfølelse ved å være pasientansvarlig 

sykepleier.  Prosjektgruppen gjorde en liten evaluering etter et halvt år.  Evalueringen ble 

formidlet på personalmøte.  Det ble også gjort stikkprøver underveis for å finne ut hvor 

mange pasienter som fikk tildelt pasientansvarlig sykepleier.  Det skulle gjøres en grundig 

evaluering etter et år.  Resultatet av denne evalueringen er ennå ikke kjent.    

   

Ved Haukeland sykehus ble det gjennomført et organisasjonsutviklingsprosjekt med fast lege 

og fast sykepleier ved en avdeling i perioden 1998-2000 (Steen Isaksen, A, Sortland, T, 

2003). 

Den overordnede hensikten med prosjektet var å øke kontinuiteten i pleie og 

behandling gjennom hensiktsmessig organisering av helsetjenesten. 

 

Artikkelen gjør rede for hvordan avdelingen har organisert fast lege og fast sykepleier.  Den 

gir en funksjonsbeskrivelse av fast sykepleier som inneholder de samme kriteriene som 

pasientansvarlig sykepleie og har flere likhetstrekk med primærsykepleie (Sykepleien nr.15, 

2003 s. 39).  Fastsykepleier er inndelt i lag og går visitt med fast legen til pasientene hun har 

ansvar for.  Prosjektgruppen beskriver at det var av stor betydning at personalet deltok i 

endringsarbeidet og fikk eierforhold til endringene.  En sykepleier som ble intervjuet i 

prosjektet var overrasket over hvor vanskelig det var å innføre endringer, en annen synes det 

virket skremmende fordi hun ikke forsto helt hva det betydde å være fast sykepleier.  For å 

lykkes med prosjektet ble det gjennomført flere arbeidsseminarer utenfor sykehuset. 

Prosjektet har gjort brukerundersøkelser blant pasienten for å se hvor tilfreds de var med å ha 

fast sykepleier.  Resultatene viser at pasientene i stor grad fornøyd med å ha en fast 
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sykepleier.  ”Fastsykepleier” scoret spesielt høyt på å ha omsorg for pasienten og å ha 

nødvendig fagkunnskap.  Etter to år har avdelingen på Haukeland fremdeles fastlege og 

fastsykepleier.  Det har blitt gjort noen justeringer underveis; Det er innført lagsykepleier som 

innehar denne funksjonen en dag av gangen.  Lagsykepleier er bindeledd mellom laget som 

”fast sykepleierne” er tilsluttet og avdelingssykepleieren.  Lagsykepleier fordeler pasientene 

til ”fast sykepleieren.”  I følge forfatterne er det et poeng at ikke ordningen skal gli ut ved for 

eksempel ferier.  

 

En avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge har gjennomført en 

pasienttilfredshetsundersøkelse for å evaluere primærsykepleie og pasientansvarlig lege 

(Ingebrigtsen, Bendiksen, Hansen, Nyvoll, 2003).  Artikkelen beskriver hvilke oppgaver fast 

sykepleier og pasientansvarlig lege har på avdelingen.  Ved innkomst på avdelingen blir det 

rundt hver pasient etablert et pasientansvarlig team som består av primærsykepleier, 

pasientansvarlig assistentlege og overlege.  Sykepleieren har helhetlig ansvar for planlegging, 

utøving og evaluering av den daglige sykepleien til en bestemt gruppe pasienter fra innkomst 

til utskrivning. Modellen innebærer for pasienten at han får færre å forholde seg til, mer 

kontinuitet og større mulighet til medbestemmelse.  For sykepleieren medfører ordningen 

selvstendighet, individuell planlegging og utøving av faget.  Sykepleieren har et 

koordinerende ansvar i samarbeid med andre helsearbeidere. Avdelingen har ikke ordinære 

visittrunder, men det pasientansvarlige teamet gikk visitt på et avtalt tidspunkt til sine 

pasienter.  Undersøkelsen av pasienttilfredshet ble gjennomført ved en retrospektiv 

tverrsnittsundersøkelse av pasienttilfredshet.  Det ble benyttet spørreskjema som ble sendt til 

245 pasienter.  I følge resultatene følte pasienten at pleierne hadde mer omsorg for dem enn 

legene.  Pasienten var også fornøyd med at sykepleiedokumentasjonen var tilgjengelig inne på 

pasientrommet.  Undersøkelsen viser at avdelingen har organisert arbeidet slik at pasienten 

opplever kontinuitet i pleietjenesten og legetjenesten (ibid). Pasienten ga uttrykk for at de 

mente sykepleierne snakket forståelig og hadde omsorg og tid nok til dem. Det ble konkludert 

med at pasientene i undersøkelsen var tilfredse med organiseringen av pleietjenesten, 

legetjenesten og organiseringen i sykehuset.  I følge forfatterne skyldes det sannsynligvis en 

kombinasjon av primærsykepleie og pasientansvarlig lege bedrer kontinuiteten i forholdene 

mellom pasienten og de sykehusansatt. 
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Studiebesøk i Nederland viste at sykehuset som ble besøkt hadde innført pasientansvarlig 

sykepleie på flere avdelinger med gode resultater.  I Nederland omtaler de pasientansvarlig 

sykepleie som” Eerste verantwoerdlige verpleegekundige.” Direkte oversatt betyr det: første 

ansvarlige sykepleier.   

 

2.2 Organisasjonsutvikling 

 

Ordet organisasjon stammer fra ordet organon på gresk og betyr redskap eller instrument.  

Organisasjon er opprettet for å oppnå bestemte fastlagte mål (Morgan, 1989).  Dette kan 

overføres til organiseringen av sykehus hvor mål, oppgave og hensikt blir instrumenter eller 

redskap for å oppnå sykehusets mål. Definisjonen på en organisasjon er ifølge Busch og 

Vanebo (2003) en gruppe mennesker som i fellesskap arbeider mot spesifikke mål.  

Organisasjonen preges av en rekke regler og prosedyrer som organisasjonsmedlemmene må ta 

hensyn til f. eks i sykehus. Organisasjonsstruktur i sykehus viser til fordeling av arbeid og 

ansvar og myndighet mellom personer (Høst, 2005).  Sykehusene forandrer seg hele tiden for 

å kunne tilpasse seg pasientens behov og de generelle rammebetingelsene som ligger i 

omgivelsene.  Eksistensgrunnlaget til en organisasjon er at den klarer å levere ”varene” 

samfunnet etterspør. Derfor er bedriftens ansatte en meget viktig ressurs (Høst, 2005).  

 

Legene og sykepleierne er sykehusenes viktigste kompetanse.  Det forventes at de har 

kompetanse til å utføre oppgavene organisasjonen har pålagt dem.  For at sykehuset skal 

kunne være produktivt og effektivt må foruten de tekniske og fysiske mulighetene også 

gruppenormer, holdninger, følelse av trygghet og motivasjon være tilstede(Busch & Vanebo, 

2003).  Lederen har en nøkkelrolle i organisering av organisasjonen.  På sykehus er 

avdelingssykepleier nøkkelperson i organiseringen av sengeposten.  Avdelingssykepleierens 

holdninger, verdier og evne til å motivere medarbeiderne har stor innflytelse på en 

organisasjon (Høst, 2005).  Det hevdes at en bedrifts suksess ligger i den interne kulturen og 

de ansattes høye motivasjon og innsats (Bang, 1988).  

 

Organisasjonskulturen tjener som rettesnor på hvordan en organisasjon behandler sine 

interessenter.  En organisasjon er et sosialt system som består av mennesker og hvor 

menneskene utvikler mer eller mindre felles virkelighetsoppfatninger og språk for hvordan de 
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skal kunne løse problemer og oppgaver (Busch & Vanebo, 2003). Et sykehus kan ha en 

overordnet kultur som omgivelsene oppfatter, men hver enkelt sengepost kan igjen ha en 

kultur som kjennetegner den spesielle sengeposten. Organisasjoner som preges av at 

medarbeiderne får oppmuntring og føler tilhørighet, hvor de har vært med å lage målene og 

hvor de kan arbeide selvstendige eller i små grupper, vil lykkes og ha medarbeidere som er 

tilfreds(Morgan, 1989, Busch & Vanebo, 2003, Høst, 2005).  Organisasjoner er små samfunn 

med egen og bestemt kultur og subkultur (Morgan, 1989).  Hvordan organisasjonskulturen 

utvikler seg på en arbeidsplass er for en stor del avhengig av avdelingssykepleieren.  Når en 

medarbeiders atferd er i overensstemmelse med alle uskrevene, usynlige lover og regler så vil 

han ikke ha noen problemer med å fungere innenfor en bestemte kultur. Bryter han disse 

usynlige, uskrevne lover og regler så får han store vanskeligheter på arbeidsplassen.  Det 

spesielle ved kulturen finnes i de sosiale normer og sedvaner.  Organisasjoner som har godt 

integrert felles forståelse av virkeligheten vil oppnå større suksess.  De vil oppnå sine mål 

fordi de jobber mot samme mål.  Dette er viktige faktorer ved en organisasjonskultur (Busch 

& Vanebo, 2003). 

 

2.2.1  Organisasjonsendring 

 

Alle typer organisasjoner er kontinuerlig i bevegelse og endring for å kunne holde fokus på 

sine primæroppgaver (Bastøe, Dahl, Eriksen, 2002).  I følge Hennestad og Revang (2006) kan 

ikke organisasjonsendring realiseres uten endring i situasjonsforståelse, verdier, 

samhandlingsmønster, kompetansesystemer og strukturer. Den stadige forandringen i en 

organisasjon stiller ulike krav til lederatferd. Med lederatferd mener vi all atferd som skal 

ivareta den organisatoriske lederfunksjonen, som består av problemløsning og 

målformulering.  Lederen skal sørge for at de mål som er satt blir oppnådd.   

 

Ledelse kan av og til utøves av personer som formelt sett ikke er ledere, uformell ledelse, men 

den formelle lederen har ansvar for at lederprosessen fungerer tilfredsstillende i 

organisasjonen.  Organisasjonsendring stiller ulike krav til lederatferd i initieringen, 

energiskapningen og implementeringen av forandringer.  På den ene siden finner vi de små 

endringer som ikke fører til de store forandringer. På den annen side finner vi de strategiske 

endringer hvor det gjennomføres mer grunnleggende endringer i organisasjonens forhold til 
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interessentene. Endringsledelse handler om å gå fra gammel og etablert praksis til en ny og 

ønsket retning(Hennestad. B, Revang. Ø. 2006).   

 

Noen endringer benevnes som harmonisering og er ikke systemgjennomgripende, men 

representerer en kontinuerlig prosess for å gjøre organisasjonen i stand til å ta seg av sine 

interessenter, dvs. små justeringer og tilpasning.  Justeringer finner sted hele tiden i en 

organisasjon.  På en sengepost vil det kunne være små forandringer i daglige rutiner eller 

prosedyrer.  De mer gjennomgripende endringene er vi strategiske endringer eller 

nyorientering.  Pasientansvarlig sykepleie er en gjennomgripende endring av organiseringen 

av sykepleietjenesten og kan påvirke avdelingssykepleierens rolle som leder.  For at 

strategiske endringer skal lykkes er det nødvendig at organisasjonenes medlemmer endrer sitt 

syn på hvordan organisasjonen vil se ut i fremtiden.  For sengeposter som er organisert etter 

en primærsykepleie modell vil endringene bli mindre enn de som er organisert etter en 

gruppesykepleie modell.  Strategisk endring har innflytelse på hele organisasjonen, hva den er 

og står for.  Både strategiske og små endringer kan påvirke alle sidene ved en organisasjon, 

det organisatoriske atferdssystemet og ledersystemet (Busch & Vanebo, 2003).   

 

Når en organisasjon skal gjøre strukturelle endringer, vil det ofte oppstå motstand mot 

forandringene. Motstanden kan være en grunn for å ønske å opprettholde nåværende 

organisering og det kan være frykt for det ukjente (Høst, 2005). Det vil kunne skape en 

bølgebevegelse som også vil treffe andre systemer i en organisasjon. Ett eksempel på dette er 

at dersom sykepleietjenesten på sykehus gjør store organisatoriske endringer så vil det kunne 

påvirke hvordan sykepleierne samarbeider med legene og andre yrkesgrupper i sykehuset. I 

følge Busch & Vanebo (2003) er det viktig å fokusere på de positive kreftene som fremmer 

forandring for på den måten kan motstanden reduseres.  Grunner til at motstand oppstår mot 

endringer kan være frykt for det ukjente, tap av identitet og maktforhold endres. Det kan bety 

at eksisterende maktstrukturer forandres (Høst, 2005). Endringer kan gi store kostnader både 

fordi det kan kreve ny teknologi og fordi eksisterende kunnskap får mindre verdi. For ansatte 

kan det å ikke mestre jobben sin slik de har vært vant til, gi usikkerhet. All endring er 

ressurskrevende og vil i en overgangsfase stille større krav til medarbeideren enn normalt.  

Sosiale miljøer kan forandres.  Det vil alltid være medarbeidere som ikke ser det som en 

fordel å gjennomføre forandringer. For å slippe motstand mot endringer i organisasjonen kan 

det være en ide å la medarbeiderne ta del i planlegging av forandringene og å legge vekt på 
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kommunikasjon (Busch & Vanebo, 2003).  Ved implementeringen av pasientansvarlig 

sykepleie vil det være viktig at avdelingssykepleieren har god kommunikasjon med sine 

medarbeidere, og at hun lar dem ta del i planlegging og gjennomføring av endringen som 

oppstår under implementeringen av pasientansvarlig sykepleie.  Hennes eget syn på 

implementeringen av pasientansvarlig sykepleie vil kunne være avgjørende om hun lykkes.  

For å kunne oppnå organisasjonsendringer finnes det forskjellige strategier som teknisk-

rasjonelle endringsstrategier, politiske endringsstrategier og humanistiske endringsstrategier.   

Den humanistiske endringsstrategien som Lewin beskriver i Busch & Vanebo(2003) egner 

seg godt for endringer i en sengepost på sykehus, fordi den gir rom for medvirkning, 

refleksjon og læring.  Den er like aktuell i dag som for 51 år siden.  Menneskene vil alltid 

være i sentrum på en sengepost, både pasienten og medarbeiderne.   

 

Figur tre s.393 i Busch & Vanebo(2003) viser Lewins tre faser som organisasjonsendring som 

består av: 

 Opptining, som er bevissthet om behov for endring. 

 Endring, som er bevegelse fra eksisterende til ny tilstand.   

 Frysing, som er sikring av endringene. 

 

Avdelingssykepleieren setter i gang prosesser for å kunne motivere medarbeiderne til å ta 

ansvar for organisasjonens utvikling. I denne prosessen vil avdelingssykepleierens evner til å 

skape åpenhet og trygghet være av betydning for å oppnå utvikling. Hennes rolle i 

endringsprosesser, hvilke holdninger og verdier hun har, vil kunne påvirke prosessen. For å 

oppnå endring i praksis må motivasjon, makt og myndighet være til stede. Kortsiktige og 

overflatiske løsninger vil ikke føre til varige endringer.  Endring tar tid og det er derfor viktig 

å bruke tiden på en funksjonell måte. Det kan ta alt fra tre til fem år, og for å kunne forankre 

endring og utvikling gjennom en prosess så er det behov for langsiktig jobbing og tilstrekkelig 

tid (Bastøe et al, 2002). En felles forståelse for hvorfor det er behov for endring må være 

tilstede før reell endring kan skje. Medarbeiderne må få anledning til å forstå og gi utrykk for 

sine meninger.  For at en endringsprosess kal lykkes og endringen skal vedvare bør det være 

satt av tilstrekkelig tid og mulighet til å utarbeide god forankring gjennom å jobbe langsiktig i 

en prosess.  
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2.3 Organisering av sykepleietjenesten. 

 

Her vil organisering på avdelingssykepleier nivå bli beskrevet.  Organiseringen har 

gjennomgått flere endringer siden tidlig på 1950 tallet og frem til i dag.  Utviklingen har gått 

fra å være oppgave orientert til i dag hvor det blir forventet at sykepleieren tar det helhetlige 

ansvar for pasienten fra innkomst til utskrivning eller død(Digernes et al 1987).  

2.3.1 Case sykepleie 

 

Litteraturen beskriver case-modell som en måte å organisere sykepleietjenesten på. En 

sykepleier er ansvarlig for en bestemt gruppe pasienter og må forholde seg til mange 

forskjellige spørsmål relatert til helse, hygiene og til å støtte pårørende(Digernes et al, 1986, 

Wright, 1990). Casesykepleie legger ikke vekt på kontinuitet i forhold pasient- sykepleier 

utover den enkelte vakt(Holter E. 1995).  Modellen var populær rundt 1920 tallet, særlig i 

utøvelse av privat sykepleie(Tomey. A M., 2000).  Case sykepleie var pasientorientert.  Det 

vil si at sykepleieren hadde ansvar for den helhetlige sykepleien til den samme pasienten på 

ett vaktskifte. En pasientkoordinator var rådgiver og evaluerte sykepleien som ble utført på 

posten(Tomey, 2000).  Organiseringsformen ble tidligere også brukt på intensivavdelinger.    

I denne modellen har avdelingssykepleieren den sentrale personen fordi hun ivaretar 

kontinuiteten i forhold til pasientene.  Hun er også direkte overordnet hver enkelt.  Hennes 

mulighet for kontroll og veiledning er mer i balanse i spesialavdelinger på grunnen av at på 

spesialavdelinger jobber det sykepleiere med høy sykepleiefaglig kompetanse.  På en 

sengepost med flere uerfarne sykepleiere og hjelpepleiere vil ikke avdelingssykepleieren 

kunne ivareta deres kontinuerlige behov for hjelp og veiledning i forhold til pleien av 

pasienten(Holter, 1995). 

2.3.2 Funksjonell sykepleie eller rundesystem 

 

Rundesystemet var en måte å organisere sykepleie på i 1950 og 1960 årene. Den var effektiv 

og rasjonell.  Rundesykepleien er oppgaveorientert og ble særlig benyttet når sengepostene 

ikke hadde nok sykepleiere til å utføre alle sykepleieoppgavene. Tanken bak dette var 

effektivitet og god kontroll.  Hver sykepleier hadde sine enkeltfunksjoner og 

oppgaver(Quivey, 1998).  Eksempler på hvordan oppgavene ble fordelt kan se slik ut, en 

sykepleier stelte alle sårene, en delte ut medisiner og en annen målte alle 
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temperaturene(Digernes et al, 1986, Quivey 1998, Tomey, 2000).  Fordelene ved systemet var 

at oppgavene kunne delegeres etter kompetanse. Ved liten sykepleiebemanning vil 

rundesykepleie kunne være en kortvarig løsning(Tomey, 2000).  På en den annen side hadde 

systemet ulemper fordi det medførte liten kontinuitet for pasienten og overfladisk kontakt 

med pasienten.  Oppstykkingen av pleien og liten kontakt med pasienten førte til at mange 

sykepleiere mistet motivasjonen og sluttet i yrket(Digernes et al, 1987).  Avdelingssykepleier 

rolle i denne organisasjonsmodellen er at hun er en sentral person og har god kontroll med at 

alle oppgavene blir utført. 

2.3.3 Gruppesykepleie 

 

Gruppesykepleien kom til Norge på 1960 tallet.  På tidlig 70 tallet ble gruppesykepleie innført 

på landsbasis i Norge.  Hensikten med modellen var å gi mer pasientrettet og individuell 

sykepleie og sikre en økonomisk og effektiv utnyttelse av pleieresurssene(Digernes et al 

1987).  Ved å gjennomføre gruppekonferanser og ha skriftlig pleieplan skulle kontinuiteten i 

pleien til pasienten sikres.  Sengepostene ble oppdelt i to eller flere mindre grupper.  Hver av 

gruppene hadde en gruppeleder som koordinerte arbeidet i gruppen og delegerte oppgavene til 

de forskjellige medlemmene i gruppen etter deres kvalifikasjoner(Holter 1995, Quivey 1998).  

Avdelingssykepleier og gruppeleder hadde et nært samarbeid(Digernes et al 1987, Tomey, 

2000). Sykepleiere som ble ansett for å inneha erfaring og god sykepleiefaglige kompetanse, 

var ofte gruppeledere.  Dette kunne føre til at sykepleien til pasienten ble utført av de med 

mindre sykepleiefaglig kompetanse. Det var gruppeleder som gikk legevisitt på alle 

pasientene som tilhørte gruppen. Gruppesykepleie ga ikke sykepleierne mulighet til å utføre 

alle arbeidsoppgavene som var relatert til ”deres” pasienter.  Det ble ikke helhetlig sykepleie 

og lite mulighet til å se resultater(ibid).   

 

Kvaliteten av gruppesykepleie er helt avhengig av hvilket fokus gruppen har, om det er 

pasientrettet eller oppgaveorientert.  Gruppesykepleie sier lite om de verdiene som det er 

viktig å ivareta i forhold til pasientene(Digernes et al, 1987, Holter. E, 1995). På sengeposter 

hvor gruppen skifter geografisk side på posten annenhver uke, hver måned eller hver tredje 

måned vil pasienten som har lengre liggetid enn en uke kunne oppleve at det en dag vil være 

helt nye ansikter å forholde seg til.  Noe som vil kunne være tilfelle med alvorlig syke og 

terminale pasienter.  Andre sengeposter bytter aldri og pasienten kommer alltid på samme 

gruppe ved en ny innleggelse.  I det siste tilfellet opplever pasienten en form for 
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kontinuitet(Holter E.1995).  Gruppesykepleie avlaster avdelingssykepleier for ansvaret for en 

løpende oversikt over alle pasientene fordi den oversikten ivaretas av gruppelederen.  Dersom 

en avdeling er delt inn i to gruppe så vil avdelingssykepleieren ha to direkte underordnede når 

det gjelder den daglige pleien(ibid). 

2.3.4 Primærsykepleie 

 

Primærsykepleien som organisasjonsform har sin opprinnelse i USA på slutten 1960 og tidlig 

på 1970 tallet.  Et spørsmål som flere forfattere har reist er om primærsykepleie er en filosofi 

eller en modell for sykepleien (Hegyvary 1982, Wright1990, Pontin1999).  Ifølge Hegyvary 

(1982) er primærsykepleie både omsorgsfilosofi og organisasjonsmodell. Denne tanken deler 

ikke Pontin (1999) som mener at primærsykepleie ikke er en filosofi, men at det er en måte å 

organisere helhetlig sykepleie på. 

 

Definisjon av primærsykepleie: 

Primærsykepleie er en organisasjonsmodell for sykepleietjenesten på postplan, hvor 

en fast sykepleier er tillagt det helhetlige ansvaret for planlegging, utøvelse og 

evaluering av den daglige sykepleien til en bestemt gruppe pasienter fra innkomst til 

utskrivning eller død(Digernes et al 1986). 

 

Primærsykepleieren har 24-timers ansvar for en gruppe pasienter og planlegger sykepleien til 

disse pasientene.  Når sykepleieren ikke er på jobb har sekundærsykepleier ansvaret for 

pasienten(Digernes et al, 1986, Wright 1990, Esser & Tutton 1991, Ford & Walsh, 1994, 

Tomey, 2000).  I primærsykepleien legges det vekt på at sykepleieren har totalansvaret for 

pasienten så lenge han mottar sykepleie på sykehuset eller annen institusjon(Holter E. 1991).   

Sykepleiere ønsket ikke å stykke opp sykepleien til pasienten i deler og oppgaver.  De ville ha 

pasientkontakt.  Til grunn for dette lå filosofien om at pasienten skulle være sykepleierens 

fokus og ikke oppgavene knyttet til pasienten.  Den enkelte sykepleieren skulle ha ansvar for 

fire til seks pasienter(Tomey, 2000).   

 

Primærsykepleie er den mest desentraliserte organisasjonsform for sykepleietjenesten i følge 

Holter(1995).  For å kunne organisere rendyrket primærsykepleie system må de ansatte på 

sengeposten være sykepleiere. Det bør være stabilitet i personalgruppen for at 

primærsykepleie skal kunne fungere optimalt.  Primærsykepleier kan eventuelt velge selv de 
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pasientene som hun skal være primærsykepleier for og avtale hvem som skal være sekundær 

sykepleier.  Primærsykepleie krever selvstendige sykepleiere og at de kan samarbeide.  Det er 

også et klart definert ansvarsforhold (Digernes et al, 1987, Holter 1995).  Holter(1995) 

beskriver primærsykepleie mer som en holdning enn et organisasjonssystem og kan derfor 

tilpasses alle situasjoner. 

 

Carlsen (1982) beskriver primærsykepleie ikke som en administrativ fordeling av rom, men 

som en sykepleie basert på en gjennomtenkt beslutning for hver pasient.  Hun mener at 

primærsykepleie er en organisering av sykepleietjenesten på postplan hvor hver enkelt 

sykepleier har hovedansvar for sykepleien til et lite begrenset antall pasienter for eksempel 4-

5 pasienter fra innkomst til utskrivning eller død.  I følge Carslen(1982) utfører 

primærsykepleieren sykepleie til pasienter som hun har ansvar for under hele 

sykehusoppholdet.  Sykepleieren planlegger utskrivning og overflytning, og er den som 

planlegger og utfører sykepleien og har større eller utvidet kontakt med familien og det 

sosiale nettverk.  Sykepleieren sørger for utvikling av terapeutisk forhold der hun observerer 

det som skjer i fellesskap og i samhandling med sin pasient(Carlsen, 1982). Sengeposter 

består av sykepleiere med forskjellig kunnskap og ferdigheter.  Ikke alle vil fungere like bra 

som primærsykepleier.  Sykepleieren må inneha kompetanse til å kunne arbeide selvstendig.  

Avdelingssykepleieren har et ansvar for å sørge for at sykepleieren har de kunnskaper som er 

nødvendig for å kunne utføre primærsykeleie, samtidig som sykepleieren må sørge for at hun 

er oppdatert i sykepleiefaget (Wright, 1990).  Sentrale begrep som beskriver viktige 

funksjoner ved primærsykepleier er: 

1. selvstendighet   

2. ansvarlighet 

3. autoritet 

4. beslutningsmyndighet 

5. kontinuitet 

Disse begrepene er også sentrale når pasientansvarlig sykepleie skal presenteres. 

Primærsykepleieren står ansvarlig for de beslutninger som gjøres i for hold til planlegging og 

gjennomføring av sykepleien til pasienten.  Retten til å handle selvstendig gjør den enkelte 

ansvarlig for mål og beslutninger vedrørende sykepleien (Digernes et al, 1986, Ersser, Tutton 

1991,Wright, 1990).  Kontinuitet i planlegging og oppfølging av pasienten er sentralt både i 
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primærsykepleien og pasientansvarlig sykepleie, og er en forutsetning for å kunne utføre 

sykepleien etter prinsippene for primærsykepleie og pasientansvarlig sykepleie. 

   

Tomey (2000) beskriver noen negative sider ved primærsykepleie som for eksempel at 

pasienten har en primærsykepleier som ikke innehar den faglige kompetansen som forventes. 

Eller det kan være at sekundærsykepleieren forandrer pleieplanen uten å kommunisere med 

primærsykepleier.  Dette kan føre til at pasienten ikke får den sykepleien som han trenger.  

God kommunikasjon mellom primærsykepleier og sekundærsykepleier, og gode 

sykepleiefaglige kunnskaper, er av stor betydning for at primærsykepleien skal fungere på 

sengeposten(Holter1995, Tomey, 2000).  

 

Primærsykepleien bygger på en helhetsfilosofi hvor den samme sykepleieren utfører helhetlig 

sykepleie(Digernes et al 1986, Ersser & Tutton1991,Wright1990, Holter1995, Quivey 1998, 

Tomey 2000).  På denne måten kan sykepleieren se resultat av sitt arbeid og det vil bli en 

bedre utnyttelse av ressursene. 

 

Primærsykepleie modellen kan være utfordrende for avdelingssykepleier fordi 

kontrollspennet vil være så stort som det er sykepleiere tilstede.  Det vil ikke være et problem 

med kontrollspennet dersom sengeposten har erfarne sykepleiere.  Med sykepleiere med 

mindre erfaring og hjelpepleiere vil det være større behov for kontroll og veiledning(Holter, 

1995).  

 

2.4  Pasientansvarlig sykepleie. 

 

Pasientansvarlig sykepleie er et relativt nytt begrep innen organiseringen av sykepleie- 

tjenesten.  For å kunne forklare hva som ligger i begrepet må man ta utgangspunkt i NOU 

1997:2 Pasienten først!  I denne presenteres for første gang en anmodning om å innføre 

pasientansvarlig sykepleie på sykehus og andre pleieinstitusjoner hvor sykepleiere er ansatt i 

pleien av pasienten.  Derfor vil det først bli gitt en kort innføring i denne utredningen.   

Intensjonen med dette må være at pasienten i størst mulig grad må ha en bestemt navngitt 

sykepleier å forholde seg til som sitt faste kontakt punkt (NOU1997:2).  Pasientansvarlig 

sykepleier skal ha den koordinerende funksjonen i forhold til andre tjenester som pasienten 
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trenger under innleggelsen. I følge Steine - utvalget (NOU1997:2) vil det være behov for å 

tilpasse vakt og turnusplaner for at kontinuiteten i forhold til pasienten skal bli best mulig. 

Med pasientansvarlig sykepleie menes en person som skal gi pasienten kontinuitet, fungere 

som pasientens kontaktsykepleier og ha det koordinerende ansvaret for pasienten.  Målet med 

ordningen er å styrke pasientens situasjon under oppholdet og bidra til bedre kommunikasjon 

mellom institusjon, pasient og pårørende, og mellom sykehus og primærhelsetjenesten (Lov 

om spesialisthelsetjenesten 2000 § 3-7).  I følge loven ga bestemmelsen adgang til å gi regler 

om tilsvarende ordninger for andre grupper helsepersonell, for eksempel pasientansvarlig 

sykepleier.  Pasienten vil føle seg tryggere og pasientflyten i sykehus vil bli bedre. Ved å 

innføre pasientansvarlig sykepleie vil kommunikasjonen bli lettere både til pasienten selv, 

pårørende og videre til andre samarbeidspartnere innen helsesektoren. Når pasientansvarlig 

sykepleier er navngitt vet man hvem som har ansvaret og hvem man skal henvende seg til.  

Dette vil redusere mulighet for inkonsistent informasjon til pasienten fra forskjellige fag folk.  

Pasientansvarlig sykepleier er den som planlegger sykepleien til pasienten og følger opp de 

avgjørelser som er gjort eller revurderer sykepleien dersom det er nødvendig.  

 

Avdelingssykepleierne som har organisert sengeposten sin etter primærsykepleie prinsippet 

vil kanskje mene at de allerede organiserer avdelingen etter en pasientansvarlig 

sykepleiemodell (NOU1997:2).  Tanken bak denne modellen er at pasientansvarlig sykepleie 

skal legge vekt på kontinuitet i behandlingen av pasienter.  Det tilstrebes også at pasienten 

skal få den samme sykepleieren ved hver innleggelse på avdelingen (NOU1997:2).  

 

Primærsykepleie og pasientansvarlig sykepleie: felles trekk: 

 Ansvarlighet, autoritet(myndighet) og ansvarlig for pasientens problem  

 Arbeidet henger sammen fra innleggelse til utskrivning. 

 Kontinuitet og varig kontakt 

 Desentralisering av avgjørelser. Beslutningsmyndighet. 

 Sykepleiedokumentasjon og kommunikasjonsvei viser prinsippene for organisering av 

omsorg. 

 Forandring i organiseringen av omsorgen viser faglig dyktighet. 

 Koordinering av det totale tverrfaglige behandlingstilbud.  

                               (Digernes et al, 1986, NOU 1997:2, gjengivelse meg). 
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Primærsykepleier utfører alle aktuelle sykepleieaktiviteter til pasientene som de har ansvar for 

og deres pårørende i det tidspunkt som sykepleieren er på vakt og så lenge pasienten er 

innlagt.  Dette kan forstås som at primærsykepleie legger vekt på et nært sykepleie – pasient 

forhold, et terapeutisk forthold.  Dette er ikke så klart definert i anbefalingen av 

pasientansvarlig sykepleie.  

 

 Det kan se ut som at pasientansvarlig sykepleie legger vekt på sykepleieren som leder og 

koordinator av pleien.  Pasientansvarlig sykepleier vil være hos pasienten og delta i den 

helhetlige omsorgen for pasienten, men enkelte ganger vil hun være opptatt med å koordinere 

andre funksjoner og avtaler som inngår i pasientens behandling.  Skal helhetlig sykepleie 

fungere må koordineringsansvaret tas på alvor (Jacobsen, 2005). 

 

Pasientansvarlig sykepleie krever at sengeposten har flest sykepleiere ansatt og at lederen har 

lederegenskaper som oppmuntrer og inspirerer medarbeiderne til å ta ansvar.  Hun må være 

villig til å gi fra seg kontroll og ansvar til sykepleierne.  Det blir derfor viktig at personalet har 

den sykepleiefaglige kompetanse som kreves på sengeposten, og at de har teoretisk og 

praktisk sykepleiekunnskaper. Ved å inneha høy sykepleiefaglig kompetanse vil sykepleierne 

oppleve å mestre arbeidssituasjonen som igjen vil føre til motivasjon og gi selvtillitt.  Det å ha 

innflytelse på sitt eget arbeid, og få anerkjennelse og positive tilbakemeldinger av lederen vil 

være motiverende for den som utfører pasientansvarlig sykepleie(Holter, I. M., 1994, 

Jacobsen, 2005).  

    

I forbindelse med dette prosjektet ble det avlagt et studiebesøk ved et universitetssykehus i 

Nederland.  Sykehuset der hadde organisert flere sengeposter etter en pasientansvarlig 

sykepleiemodell. Avdelingssykepleier mente at denne måten å organisere sengeposten på, ga 

mer kontinuitet i pasientpleien.  Hun veiledet personalet og var mye ute i sengeposten.  På den 

måten fikk hun også ett inntrykk av hvordan sykepleierne jobbet.  Sykepleieren ble holdt 

ansvarlig for sykepleien de utførte, og hadde ansvar for å utpeke en stedfortreder dersom de 

hadde fri eller ved sykdom. Sykepleierne laget sin egen turnus og tok også her hensyn til at 

den skulle etterstrebe kontinuitet for pasienten. 
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2.5  Avdelingssykepleier/ leder. 

 

Avdelingssykepleier er mellomleder og nøkkelpersonen i organisering og ledelse på sykehus.  

Innenfor sykepleietjenesten har avdelingssykepleieren ansvar for å lede den faglige utøvelsen, 

hun har personalansvar, økonomisk ansvar og ansvar for personalets utdanning(Quivey, 

1998).  Hun skal definere mål og få disse gjennomført gjennom andre(Holter, 1995).  Rundt 

avdelingssykepleieren vil det være en uformell gruppe som kan karakteriseres som en 

ledergruppe.  I mange tilfeller delegerer avdelingssykepleier oppgaver til medlemmene i 

denne gruppen(Holter, 1995).  Hvor mange ansatte hun har personalansvar og pasienter som 

var innlagt på sengeposten for avhenger av hvor hun jobber.  En vanlig sengepost med ca 30 

senger på ett sykehus vil kunne ha 40-50 ansatt.  I følge Havn(1996) gir rapporten ett godt 

innblikk i bredden av avdelingssykepleieren mangfoldige oppgaver på sykehus.  Det var 

forskjell på hvilke oppgaver som var delegert fra oversykepleier til avdelingssykepleie og hva 

avdelingssykepleieren hadde delegert til sykepleieren.  Dette gjelder spesielt ansvar og 

oppgavefordeling.  Funnene i rapporten viser at sengeposten i perioder er preget av stor 

gjennomtrekk av personal og at det krever fortløpende opplæring og innkjøring av nye ansatt.  

Dette er en belastning for den stabile delen av personalet.  Samtidig er ny kunnskap viktig for 

at den enkelte sykepleier skal føle at hun opplever sitt arbeid som meningsfullt.  Lederen må 

bidra til at den enkelte opplever faget utviklende og kunne overbevise eller overtale 

mennesker til å arbeide mot felles mål (Jacobsen, 2005). 

 

I følge Havn(1996) beskriver en avdelingssykepleier at hun ivaretar alt fra dryppende kraner 

til det overordnede sykepleiefaglige ansvaret.  Avdelingssykepleieren er en produksjonsleder 

som tar seg av oppgaver som planlegging, organisering og tilrettelegge for pasientflyten 

gjennom sengeposten(Holter. E., 1995).  Utenom dette kommer oppgavene som oppfølging 

av personalet og det sykepleiefaglige ansvaret.  Enkelte sykehus praktiserer at 

avdelingssykepleier har ansvaret for inntak og utskrivning av venteliste pasienter.  

Avdelingssykepleieren vil, pga at oversykepleier rollen har forandret seg, og det er innført 

helhetlig ledelse, kunne få flere oppgaver delegert fra klinikkledelsen.  Av den grunn vil hun 

kanskje få behov for å delegere oppgaver til for eksempel assisterende avdelingssykepleier og 

fagutviklingssykepleier.  Tidligere hadde avdelingssykepleier et mer direkte ansvar for 

beslutninger som ble tatt vedrørende sykepleien til den enkelte pasienten.  Dette er oppgaver 

som nå utføres av sykepleieren.  Avdelingssykepleiere som har delegert ansvar og myndighet 
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til de ansatte tar ikke del i den direkte avgjørelsen som angår sykepleien til pasient, men hun 

er fremdeles ansvarlig for den sykepleiefaglige kunnskapen på sengeposten(Holter, I. M., 

1994, Jacobsen, 2005).  Personalet er den viktigste ressursen på sengeposten i arbeidet med 

pasientene (Nordhaug, 1998,2002). 

 

Avdelingssykepleierens har ansvaret for sykepleiekvalitet, fagutvikling sammen med 

fagutviklingssykepleier og veiledning av personalet.  Gjennom å delegere oppgaver til andre 

sykepleiere vil avdelingssykepleieren få frigjort tid til å være en ressurs og rollemodell for 

resten av personalgruppen (Digernes et al, 1986).  De holdninger og verdier som 

avdelingssykepleier har ovenfor pasienten og sykepleierne vil gjenspeile seg i sykepleiernes 

holdninger (ibid). Det er nødvendig for avdelingssykepleier å kjenne personalet godt og ha 

nærhet til dem, slik at hun kan veilede sykepleierne i deres arbeide.  Avdelingssykepleieren 

innehar nøkkelrollen i organisering av sykepleietjenesten, og for at organisasjonen skal 

fungere til det beste for pasienten, må det være god kommunikasjon og ett godt samarbeide 

mellom lederen og medarbeideren.  Kvaliteten på samarbeidet er avgjørende for resultatet på 

hvordan arbeidet utføres (Berg, Martinsen, Thomsen, 2000).  En leder er en person som har 

ansvar og myndighet til å kunne ta beslutninger for å nå organisasjonenes mål.  Dette betyr 

ikke at lederen trenger å ta alle beslutninger selv, men både ansvar og myndighet kan 

delegeres til underordnede. På en sengepost vil det si at avdelingssykepleier kan delegere 

oppgaver til sykepleierne.  Ledere som er opptatt av sine medarbeidere og tar vare på deres 

følelser, behov og sosiale forhold oppnår bedre resultater i sitt arbeid enn de lederne som er 

oppgavefiksert (Busch & Vanebo 2000, Tomey 2000) 

2.5.1 Lederen og lederroller 

 

I følge Jacobsen(2005) må ledelse i sykepleien være i overensstemmelse med sykepleiefagets 

verdier, teorier og metoder.  For lederen betyr det at hun må inneha faglig identitet som å 

kjenne sitt fag, ansvarsområde og kompetanseområde.  Avdelingssykepleieren vil få 

troverdighet i en faggruppe dersom hun tidlig viser sine evner til å fungere faglig.(ibid). En 

leder som er trygg i seg selv og i sitt fag vil tørre å gi den enkelte medarbeider større 

innflytelse og ha mindre behov for kontroll.  I følge Sherman et al (2007) er lederen 

”krumtappen” i avdelingen og har stor påvirkning både det sykepleiefaglige og 

arbeidsmiljøet. En avdelingssykepleier som tar initiativ og gjennomfører disse i egen avdeling 

og som har ideer til å forbedre andre deler av organisasjonen, er en leder(Holter, 1995). 
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For at lederen og medarbeideren skal lykkes må alle lederfunksjonene ivaretas.  Lederen må 

kunne konstruere det sosiale nettverket og legge grunnlag for at organisasjonen skal fungere.  

Hun må kunne bygge en lærende organisasjon og kontinuerlig jobbe med utvikling og 

læring(Nordhaug, 2006). Sist og ikke minst viktig er lederens rolle som coach hvor hun 

jobber med prosesser i teamet.  Hun sørger for at medarbeiderne får selvtillit og god 

selvfølelse slik at de vil være med på endringer.  For å lykkes i sin lederrolle er det viktig at 

lederen har empati og kan leve seg inn i medarbeiderens situasjon.     

 

Holter.(1991, s 95) beskriver fire lederroller som Adizes har lansert: 

1. Produsent.  Sykepleieren som produsent trives best med direkte sykepleie.  Hun 

ønsker å bruke mest tid hos pasienten slik at han får best mulig pleie. 

2. Administrator.  Sykepleieren som administrator trives best med å ha kontroll over alt 

som skjer og at det er et system i avdelingen. 

3. Entreprenør.  Sykepleieren ønsker at sykehusoppholdet skal være så effektivt som 

mulig og hun arbeider aktivt for å fjerne flaskehalser.  Hun er opptatt av utvikling og 

tar initiativ til å gjennomføre forandringer. 

4. Integrator.  Hun ønsker at alle skal delta i prosessen og synes at prosessen kan ta tid 

slik at alle blir forpliktet av mål og strategi. Hun ser helhet både i forhold 

saksbehandling og organisasjon. 

 

Alle rollene er viktige i en organisasjon og ledelsen må kunne ivareta alle disse fire rollene.   

Hvordan avdelingssykepleieren leder sengeposten er avhengig av personalets 

kvalifikasjoner.  Har sengeposten en personalgruppe med erfaring og kompetanse kan hun 

velge en delegerende lederstil, men dersom det er stor utskiftning i personalgruppen så 

trenger sengeposten en styrende lederstil.  For avdelingssykepleieren er det en utfordring å 

utvikle medarbeiderne til å få kompetanse innen alle oppgavene slik at hun kan benytte seg 

av delegerende lederstil(ibid), ikke minst når det gjelder innføring av pasientansvarlig 

sykepleie. 
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2.5.2 Oppsummering 

 

Prosjektets problemstilling er avdelingssykepleierens syn på implementeringen av 

pasientansvarlig sykepleie.  Avdelingssykepleieren er nøkkelperson.  Hennes verdier og 

holdninger vil prege sengposten.  For at en sengepost skal lykkes i endringer er hennes 

entusiasme og evne til å motivere de ansatte av stor betydning. Lederen må kunne lede slik 

at virksomhetens mål blir ivaretatt av medarbeiderne slik at de også opplever engasjement 

og ansvar (Jacobsen, 2005). Ansvar er en forpliktelse til å gjøre noe i moralsk eller etisk 

forstand, for pasientansvarlig sykepleier vil det være å ha ansvar for arbeidsområder. Det 

ble derfor viktig å benytte litteratur som omhandler ledelse, spesielt det som omhandlet 

avdelingssykepleieren.  Litteratur som beskriver organisasjonsutvikling, kultur og endring 

var også viktig for å kunne belyse problemstillingen.  
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3 DESIGN OG METODE 
 

I dette kapitlet redegjøres det for hvordan studien er utført og hvilke valg som ble foretatt 

underveis. Formålet med studien bestemmer forskningsmetoden(Kvale, 1997). Studiens 

design ble valgt ut fra tidligere forskning innenfor temaet, studiens problemstilling og 

studiens mål. Valget av design strukturerer og tydeliggjør den generelle planen, etter som valg 

av design er knyttet til den mengde kunnskap som jeg har til det som skal 

granskes(Fagermoen, Nord, Rokne Hanestad, Bjørnsborg(Red).1998).  Å bestemme design er 

et av de viktigste valg forskeren gjør før han starter studien (Polit & Beck, 2006). Kvalitativ 

metode er en forskningsstrategi som egner seg for beskrivelse og analyse av karaktertrekk og 

egenskaper ved de fenomener jeg ønsker å studere. Datasamling består av tekst (Malterud, 

1996). Studien fokuserer på avdelingssykepleierens opplevelse og erfaringer, i gruppen av 

sykepleiere på sengeposten. Denne kvalitative studien søker ikke etter å finne ”sannheten”, 

men å avdekke fenomener fra virkeligheten(Fagermoen 2005). Det blir tilstrebet å etablere 

nærhet, kjennskap, tillit og å bli involvert i avdelingssykepleierne isteden for avstand og 

kontroll(ibid).    

  

3.1 Design. 

 

Jeg ønsket å få vite avdelingssykepleierne syn på pasientansvarlig sykepleie(Malterud, 1996, 

Fagermoen, 2005). Ved å benytte meg av utforskende design kunne jeg oppnå kunnskap om 

erfaringer, holdninger, motiver, tanker, opplevelse og forventninger som igjen kunne belyse 

min problemstilling.  

 

Denne type design ble valgt fordi den er elastisk og fleksibel. Videre kunne jeg innenfor dette 

designet benytte meg av datasamlingsmetode med åpne spørsmål hvor svarkategoriene ikke er 

definert på forhånd. Samtidig kunne jeg ha en rolle som instrument og tolker i 

datasamlingssituasjonen(Polit & Beck, 2006).  I denne studien er utvalgene små og designet 

er fleksibelt (ibid). En kvalitativ studie kan utvikle nye ideer for å få ny innsikt i eksisterende 

fenomener.    
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3.2 Metode valg 

 

Før forskningsprosjektet startet gjorde jeg følgende valg og overveielser. Hvor ønsket jeg å 

gjennomføre studien, hvilken institusjon skulle jeg forespørre? Hvor mange 

avdelingssykepleiere skulle forespørres? Hvordan skulle jeg samle data til studien f. eks med 

båndopptaker eller ved å gjøre notater under intervjuet? Jeg ønsket i utgangspunktet at 

respondentene skulle være på samme sykehus for å spare tid. Det var viktig for meg å tenke 

over hva jeg ønsket å oppnå, hvor mye tid respondenten og jeg hadde til rådighet, eventuelle 

kostnader og etiske overveielser. 

 

Jeg ønsket at den vitenskaplige kunnskapen skulle være resultatet av systematisk og kritisk 

refleksjon. Det er kunnskap med nye nyanser og ulike farger som sammen gir et bredt bilde av 

det vi ønsker å undersøke (Malterud, 1996). Gjennom hele forskningsprosessen og under 

arbeidet med tekstmaterialet prøvde jeg å sette spørsmålstegn ved fremgangsmåte og 

konklusjoner. Dette trekker jeg videre inn i mitt eget arbeid i form og ettertanke.  

Metodevalget i denne studien ble en konsekvens av problemstilling, min forforståelse og 

kjennskap til feltet med 25 års erfaring som sykepleier på sykehus, hvorav tolv år som 

sykepleieleder. For å kunne belyse forskningsspørsmålet, var det viktig å finne respondenter 

som hadde kunnskap om organiseringen av pasientansvarlig sykepleie.  

Avdelingssykepleieren er den personen som administrer og organiserer pleietjenesten på 

sengeposten. Hun er eksperten, derfor var det naturlig å intervjue henne for å kunne belyse og 

få hennes syn på implementering av pasientansvarlig sykepleie. Det er hennes erfaringer og 

refleksjoner som er viktig å få belyst her. 

 

Avdelingssykepleieren i resten av oppgaven omtales som hun/henne, fordi en av 

respondentene var en mann. Dette gjøres for å opprettholde anonymiteten til respondentene 

(Kvale, 1997).  

3.3 Validitet  

 

Denne studiens gyldighet ligger i at avdelingssykepleierne ble valgt som respondenter fordi 

det er avdelingssykepleieren som kan belyse studiens forskningsspørsmål. Utvalget besto av 

avdelingssykepleiere som skulle sikre at jeg konsentrerte meg om informative personer (Polit 

& Beck. 2006). Intervjuene ble gjennomført ved hjelp av båndopptaker og ble ordrett 
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transkribert. Forskningsspørsmålene ble stilt teksten for å kunne belyse problemstillingen. 

Gyldighet ligger tilgrunn i alle ledd av min forskningsprosess, og er et viktig virkemiddel for 

kritisk refleksjon gjennom hele forskningsprosessen. Resultatet av forskningsprosessen er 

avhengig av hvor dyktig jeg er som forsker.  Det er ikke bare spørsmålene som jeg stilte i 

intervjusituasjonen, men også spørsmålene som ble stilt teksten i analysesituasjonen, som 

påvirker resultatene.  Forskeren spør seg selv om han har valgt relevante veier til ny 

kunnskap.  Kvale (1997) beskriver validering i syv stadier som jeg brukte for å kunne sikre 

gyldigheten i studien. Her henvises det til gyldighet som; en utledning fra teori til 

forskningsspørsmål, planlegging, intervjupersonens troverdighet, overføring fra muntlig til 

skriftlig form, spørsmål som stilles teksten i analysen, resultatenes gyldighet og om en rapport 

gir gyldige beskrivelser av funnene i studien. Validiteten i min studie er at intervjuguiden som 

ble brukt under intervjuene var utarbeidet med bakgrunn fra NOU 1997:2, og teorien som 

ligger til grunn for teorikapittelet. Respondentene var avdelingssykepleiere og hadde 

kjennskap til pasientansvarlig sykepleie. I analysefasen ble forskningsspørsmålene stilt 

teksten, det vil si at det ble prøvd ut mot teksten. Dette ble gjort for å unngå å mistolke 

avdelingssykepleierens utsagn. 

 

 Validitet er forstått som vitenskapelig troverdighet, og handler om at forskeren har 

sannsynliggjort at studien vil frembringe resultater som er troverdige, pålitelige, gyldige og 

relevante(Fagermoen, 2005).  For å sikre validiteten fikk respondenten kontrollspørsmål 

fortløpende under intervjuene.  Dette ble gjort for å kunne kontrollere om jeg hadde oppfattet 

og forstått respondentens svar riktig. Intervjuguiden ble gjennomgått med alle respondentene 

på slutten av intervjuet for å kunne gjøre en oppsummering sammen. På denne måten kunne 

respondenten få mulighet til å korrigere dersom jeg hadde en annen oppfattelse av innholdet 

enn respondenten.  En kan også benytte seg av respondentens validering ved at forskeren gir 

respondenten mulighet til å lese tolkningen og bedømme om han synes den er gyldig eller 

ikke. I denne studien fikk ikke respondentene lese tolkningen av datamaterialet fordi det ikke 

var satt av tid til dette. Det kan da oppstå en mulighet at respondenten ikke er enig i det som 

står i tolkningen av data. Det kan bli problematisk dersom respondenten har en annen 

oppfatning av virkeligheten enn den oppfatningen forskeren har (Larsson, S, 2005).   

Troverdighet av studien handler om at alle ledd i prosessen blir berørt, fra formulering av 

problemstilling til studien er gjennomført.  Vurdering av disse leddene vil derfor bli presentert 

nedenfor. Reliabilitet betyr at resultatene er pålitelige, sannferdige og om funnene har 
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konsistens. I følge Kvale(1997) kan ledende spørsmål i intervjusituasjonen påvirke 

respondentens svar.  

 

3.4 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten er knyttet til intervjusituasjonen, hva som skjer mellom den som blir intervjuet 

og forskeren. For å sikre troverdighet i studien fortalte jeg respondenten hvordan jeg hadde 

oppfattet deres svar. Dersom jeg var usikker på hva respondentene mente, bad jeg om at 

svarene ble utdypet. Intervjuguiden ble gjennomgått på slutten av intervjuet, før 

oppsummeringen og eventuelle kommentarer, for å se om alle spørsmål var besvart og alle 

temaene belyst og om jeg hadde oppfattet svarene slik respondenten ønsket.  

Jeg har forsøkt å oppnå troverdighet i denne studien ved å være nøyaktig i bruk av metode og 

ærlig i beskrivelse. Påliteligheten blir bekreftet eller avkreftet ved å vende tilbake til den 

opprinnelige teksten for å finne kategorier og for å kunne relatere teorien til teksten(Kvale, 

1997, 2005). Jeg får bekreftet påliteligheten i min studie gjennom å vende tilbake til teksten 

og finne kategorier.  

 

3.4.1 Problemstilling, forskningsspørsmål og utarbeidelsen av intervjuguiden 

 

I denne studien skal avdelingssykepleierens syn på implementeringen av pasientansvarlig 

sykepleie belyses. Studien baserer seg på avdelingssykepleieres utsagn. Utarbeiding av 

forskningsspørsmålene var en utfordrende oppgave.  Jeg skulle intervjue seks respondenter fra 

forskjellige sykehus og hvor innføringen av pasientansvarlig sykepleie ikke var kommet så 

langt som planlagt.  Dette medførte at formuleringen av spørsmålene måtte justeres noe.  

Utformingen av intervjuguiden skjedde på bakgrunn av problemstillingen, 

forskningsspørsmål og egne erfaringer.  Med tanke på validitet er det viktig å bruke 

erfaringsnære begreper som respondentene kunne kjenne seg igjen i(Gilje & Grimen, 2004) 

Siden jeg selv hadde jobbet som avdelingssykepleier i mange år, var det naturlig for meg å 

bruke erfaringsbegreper som avdelingssykepleierne var fortrolige med. Likeledes var det 

heller ikke vanskelig under utformingen av denne guiden å finne et kort og gjenkjennbart 

språk.  Ideelt sett burde jeg ha gjennomført et pilotintervju med en avdelingssykepleier i 

forkant av disse intervjuene. Dette fikk jeg ikke gjort fordi det var problematisk å få 
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respondenter til denne studien.  Derfor valgte jeg å innlemme det første intervjuet inn i 

studien.      

          

3.4.2 Intervju som metode 

 

Et kvalitativt forskningsintervju kan gi intervjueren mulighet til å få frem respondentenes 

meninger og kunnskap uten å påvirke svarene(Kvale1997). Problemstillingen som skulle 

belyses var avdelingssykepleierens syn på implementering av pasientansvarlig sykepleie. Hva 

hun la i begrepet pasientansvarlig sykepleie og hvilke konsekvenser hun mente 

implementeringen av pasientansvarlig sykepleie ville ha for hennes rolle som 

avdelingssykepleier. Styrken i denne intervjuformen er at den fanger opp variasjoner i 

respondentens oppfatninger om et tema og kan derfor gi et bilde av en mangfoldig og 

kontroversiell menneskelig verden(Kvale, 1997). Variasjoner i erfaringer med 

implementering og gjennomføring av pasientansvarlig sykepleie og noen av de konsekvenser 

respondentene mente implementeringen kunne av stedkomme, ønsket jeg som forsker å fange 

opp. 

 

Med tanke på studiens validitet er det viktig i forkant og under intervjuet å tilstrebe og bli 

godt kjent med avdelingssykepleierens livsverden. Det vil i denne sammenheng si deres 

kliniske praksiserfaringer(Fotland, 2000). I følge Fagermoen(2005) er forskeren det viktigste 

instrument i kvalitativ forskningsintervju fordi hun vil legge føringer for at det blir en samtale 

som oppleves verdifull for begge parter.  Fagermoen(2005) påpeker at kjennskap til feltet, 

erfaringer med metoden som anvendes, samt refleksjoner over egen rolle og hvordan dette 

påvirker respondentene, er av betydning for studiens validitet. Selv om jeg hadde brukt 

intervju som metode tidligere forventet jeg at det oppstod visse usikkerhetsmomenter 

underveis, men siden jeg hadde kjennskap til feltet, forventet jeg at dette var medvirkende 

faktorer i å sikre validiteten av intervjuene. 

3.4.3 Forskningsfeltet 

 

I utgangspunktet var det tenkt å gjøre forskningsprosjektet på ett sykehus for å forsøke få svar 

på hvor langt alle sengepostene på sykehuset i sin helhet var kommet i prosessen med innføre 

pasientansvarlig sykepleie. Det viste seg at det var en avdeling hvor tre sengeposter hadde 
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startet med pasientansvarlig sykepleie. Fordi utvalget ble lite, ble det bestemt å sende 

forespørsel til ennå ett sykehus.  Før oppstart av studien var det bestemt at det var det ønskelig 

å få et utvalg på 6-8 respondenter.  Jeg fikk positivt svar om deltagelse fra 6 

avdelingssykepleiere fordelt på to sykehus. Forskningsavdelingen forespurte lederne ved 

avdelinger for sengeposter. Alle sengepostene på de forespurte sykehusene var av interesse 

for meg.  Det var ingen preferanser fra min side hvilke sengeposter som skulle spørres.  

Deretter begynte prosessen med å få tillatelse fra oversykepleier /assisterende avdelingssjef, 

som skulle gi videre tilgang til avdelingssykepleier ved sengepostene. Denne prosessen tok 

lang tid, derfor fikk jeg mindre tid til å gjennomføre intervjuene for å holde tidsskjema for 

prosjektet.   

 

Sengepostene var fra medisinsk og kirurgisk avdeling, og hadde pasienter med forskjellig 

diagnoser.  Avdelingssykepleierne varierte i alder, og hadde forskjellig erfaring som 

sykepleiere og sykepleierledere. Ingen av respondentene har utdannelse i administrasjon og 

ledelse på høgskole /universitetsnivå. Hvor lenge de hadde vært avdelingssykepleiere varierte.  

To av sengepostene hadde ikke ansatt hjelpepleiere, og dette gjorde at de lettere å kunne 

fordele pasientene.   Om dette er en faktor som påvirker validiteten er vanskelig å vurdere i 

forkant, men det betydde at sengepostene hadde forskjellig utgangspunkt og hensyn å ta når 

de skulle innføre pasientansvarlig sykepleie. Det var derfor forventet at dette påvirket 

avdelingssykepleierens utsagn. Det er gjort lite forskning i Norge i forhold til akkurat denne 

type organisering av sykepleietjenesten, derfor ble det viktig og relevant å ta med erfaringer 

som avdelingssykepleieren hadde gjort seg under forberedelse og implementering av 

pasientansvarlig sykepleie. 

 

Det var seks uker mellom siste intervju på det ene sykehuset og det første på sykehus nummer 

to. En av grunnene til at det tok lang tid var at avdelingssykepleiere som ble forespurt ikke 

hadde kommet så langt med implementering av pasientansvarlig sykepleie. Samtidig var det 

starten på ferieavvikling ved sykehuset. En annen grunn kan skyldes at klinikklederen ikke 

tok kontakt med avdelingssykepleier. I etterkant kan det tenkes at det var en fordel for 

forskningsprosjektet at studien ble gjort på to sykehus og at det var litt avstand i tid imellom 

intervjuene som ble gjennomført. Jeg fikk mulighet til å lytte til intervjuene og til å tenke 

igjennom hvordan jeg hadde gjennomført de tre første intervjuene.  Det ble en mulighet til å 

forbedre intervjuet og intervjusituasjonen. Ved å lytte til intervjuene og å oppdage min egen 
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deltagelse i intervjuet, kunne jeg unngå at jeg snakket for mye i de siste tre intervjuene.  Det 

kan påvirke respondentens svar dersom intervjueren gir uttrykk for sine meninger eller 

bifaller respondenten svar.   

 

3.4.4 Utvalg 

 

Utvalget bestod av seks avdelingssykepleiere på sengeposter.  Innenfor de forespurte 

avdelingene ble det gjort et skjønnsmessig utvalg av respondenter som var tilgjengelig fordi 

de hadde startet med implementering eller de hadde implementert pasientansvarlig sykepleie.  

Ved skjønnsmessig utvelging overlater ikke forskeren det til tilfeldighetene hvilke enheter 

som skal komme med i utvalget, slik tilfellet er ved sannsynlighetsutvelging. Forskeren velger 

i første instans enhetene ut fra sine vurderinger av hvor typiske de er for hele universet av 

enheter, eller ut fra andre hensyn, som for eksempel å sikre seg et variert utvalg eller å gjøre 

datasamlingen mer lettvint (Hellevik, 1999).   

  

Avdelingssykepleierne ble valgt som respondenter fordi de er ansvarlig for organisering og 

driften av sengeposten, og fordi funn i en tidligere undersøkelse utført av meg viser at 

avdelingssykepleier er en nøkkelperson, og innehar en viktig rolle i implementering av 

pasientansvarlig sykepleie(Gulbrandsen, 2002).   

 

Det vil naturlig nok være begrensninger for hvilke erfaringer og kunnskap som denne studien 

kan formidle og dermed påvirke validiteten, siden utvalget besto av seks respondenter. Det vil 

også være relevant å ta med aspekter som viser til erfaringer som enkelte avdelingssykepleiere 

allerede har gjort, fordi de har lengre erfaring enn andre med å organisere avdelingen sin etter 

pasientansvarlig sykepleie modellen.  

 

3.4.5 Praktisk forberedelse og gjennomføring av intervjuene  

 

Praktisk forberedelse. Jeg hadde den første kontakten med respondentene på telefon for å 

finne tidspunkt for å kunne gjennomføre intervjuene.  Det var to til tre uker fra avtalene ble 

laget til intervjuene kunne gjennomføres.    
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Det ble først gitt muntlig informasjon om informert samtykke, deretter fikk respondenten lese 

gjennom skjema ett kvarter før intervjuet ble gjort.  Skjema ble undertegnet og respondenten 

fikk kopi av samtykke. Respondentene kunne stille spørsmål om prosjektet i den første 

telefonsamtalen, eller før intervjuet begynte. 

 

Gode intervjuspørsmål bidrar tematisk til å innhente ny kunnskap og til å skape en god 

intervjusituasjon.  Intervjuguiden er tematisk relatert til emne, til studiens teoretisk begreper 

og til slutt analysen av datamaterialet (Kvale, 1997). Spørsmålene i intervjuguiden var ikke 

for lange og samtidig ville spørsmålene drive intervjuet fremover. Det var viktig for meg å 

være forberedt, slik at jeg kunne gjennomføre et godt intervju. De første minuttene av 

intervjuet ble benyttet til å få god kontakt med respondenten. Vi pratet litt om ”løst og fast” 

for å skape en god atmosfære i rommet. Mine forkunnskaper om temaet, hvorfor jeg gjør 

intervjuet og hvordan jeg har tenkt å gjennomføre det, er av betydning(Kvale, 1997). 

Intervjueren må holde fokus på temaet i intervjuet og skape en situasjon der respondenten får 

mulighet til å snakke om det Kvale(1997) omtaler som meningsinnhold.  Meningen med 

intervjuet var å få mest mulig beskrivelser om tema. 

 

Gjennomføring. Hele intervjuguiden ble brukt i de intervjuene hvor det ikke var flyt i 

samtalen.  Dette var tilfelle med to av intervjuene som bar mer preg av spørsmål og svar enn 

den gode samtalen.  Som intervjuer prøvde jeg å bruke innfallsvinkler som skulle gjøre det 

lettere for respondenten å svare, men opplevde at ikke alle intervjuene gikk like lett.  

Intervjuene startet med en uformell samtale, introduksjonsspørsmål og at alle respondentene 

presenterte kort sine respektive sengeposter.  Hvor mange ansatte de hadde, hvilke medisinske 

diagnoser og hvor mange pasienter som de hadde inneliggende på sengepostene. 

 

 Den som intervjuer har mer informasjon om emne, derfor kan det lett oppstå en skjev 

maktbalanse hvor intervjueren har den største makten. Fem av intervjuene ble gjennomført på 

avdelingssykepleiers kontor. Enkelte av intervjuene var preget av at det var mange 

forstyrrelser underveis.   Dette resulterte i at intervjuet ble avbrutt flere ganger fordi 

avdelingssykepleierne ikke hadde satt telefonen til noen andre, eller hengt opp et opptattskilt 

på kontordøren. Et av intervju ble avholdt på felles spise / hvile rom for flere avdelinger.  

Dette var forstyrrende både for meg som intervjuet og for respondenten, fordi de ansatte på 

avdelingen kom og gikk hele tiden.   Fire av intervjuene foregikk mer som en samtale hvor 
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alle temaene i intervjuguiden ble besvart selv om guiden ikke ble benyttet under hele 

intervjuet.  Intervjuguiden ble brukt ved oppsummering for å sjekke om forskeren og 

respondenten hadde vært innom alle spørsmålene. Ved siste intervju ble intervjuguiden brukt 

hele tiden. Dette intervjuet var det vanskeligste fordi det ikke ble oppnådd den samme 

kontakten med respondenten som med de andre.  

 

Selv om intervjuguiden ble brukt som støtte til intervjuet, og forskeren var fokusert på tema 

og respondentens beskrivelser, så kan jeg i ettertid høre under transkriberingen at det 

forkommer utenomsnakk som ikke hadde noe direkte med temaet å gjøre. 

 

Respondenten ble gitt anledning til å gi mer informasjon, dersom hun mente noe var uteglemt, 

eller hun ønsket å utdype enkelte emner som hun mente var for dårlig belyst. Alle intervjuene 

ble avsluttet med en ”debrifing” etter at båndopptakeren ble slått av.  Samtalen ble ofte mer 

avslappet og uformell etter at båndopptakeren ble slått av og intervjuet var ferdig.  Enkelte 

ganger kan det komme frem informasjon under denne samtalen som kan være viktig som 

tilleggsinformasjon til det forutgående intervjuet.  Den som intervjuer må være fokusert, 

konsentrere seg om å lytte og hele tiden ha fokus på problemstillingen for å kunne innhente 

mest mulig informasjon om temaet.  Intervjuerens verbale og kroppslige respons til et svar 

kan også fungere som positive eller negative forsterkere på svar som er gitt, og dermed 

påvirke svarene som respondenten vil gi i resten av intervjuet.  I følge Kvale(1997) er 

samtalen intervjuerens og intervjupersonens felles produkt hvor data oppstår i en 

mellommenneskelig relasjon. Samtalen utvikles underveis både fordi den som intervjuer og 

den som blir intervjuet deltar og blir oppatt av samtalen.  Hvordan samtalen utvikles er 

avhengig av hvordan jeg som intervjuer kan føre samtalen, og mine evner til å komme i 

kontakt med andre mennesker(Fog 2004).  Ifølge(ibid) må det gjensidighet og respekt være 

tilstede for at forskningsintervjuet skal kunne gi den informasjonen som jeg ønsker. Det kan 

skje en forskyvning i et forhold når jeg sitter på informasjon om intervjuet som blir brukt som 

forskningsmateriale. Derfor har det en betydning for meg å vite hva som skjer mellom to 

mennesker som sitter og fører en samtale. Dersom jeg ikke oppnår en åpen og god kontakt 

med den respondenten som skal intervjues, vil informasjonsmengden kanskje kunne 

reduseres. I et av intervjuene i denne studien ble informasjonsmengden redusert fordi 

respondenten ikke ønsket å implementere pasientansvarlig sykepleie, og hadde derfor lite 
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informasjon om pasientansvarlig sykepleie. Dersom jeg ikke oppnådde god og åpen kontakt 

med respondentene vil det kunne påvirke påliteligheten og gyldigheten i denne studien.   

 

Etter at alle intervjuene var avsluttet ble båndene lyttet til og deretter transkribert.  

Transkriberingen av alle seks intervjuene ga 96 sider tekst.  

 

3.4.6 Analyse av data 

 

Tekstmaterialet ble analysert ved å benytte en metode utviklet av Kvale (1997,2005).  Først 

ble hele intervjuet lest for å få inntrykk av helheten og sammenhengen, deretter ble teksten 

redusert og det ble skrevet et sammendrag av hvert enkelt intervju. Deretter ble 

sammendragene lest og analysert for å kunne bestemme meningsenheter.    

Eksempler fra analysen av data.  

Utsagn 

Meningsenhet.                                  

 

Underkategori                                        Hovedkategori 

1. Hun håper at hun ved å delegere oppgaver vil få 

mer tid til å være tilgjengelig for personalet. 

Tid til samtaler og 

individuell oppfølging.       

Tid            

2. Avdelingssykepleier forteller at ansvar for 

tildeling av pasientansvarlig sykepleier er tildelt  

gruppeleder. 

Det å ha noen å delegere 

ansvar til 

 Ansvar. 

3. Hun sier at den viktigste kompetanse som 

sykepleierne må/bør inneha på denne sengeposten 

er sykepleiefagligintegritet, høy grad av medisinsk  

og sykepleiefaglig kompetanse 

Sykepleiernes kompetanse                                        Kompetanse 

4. Avdelingssykepleier mener det er ugunstig at 

sykepleiere blir pasientansvarlig sykepleier når de 

har fri i flere dager med en gang pasienten blir 

innlagt.   

Kontinuitet for pasient og 

sykepleier                          

Kontinuitet     

 

 

Materialet som ikke var relevant i forhold til forskningsspørsmålet og forskningsprosjektet ble 

ikke tatt med i denne sammenheng. Deretter ble det foretatt nok en reduksjon av 

meningsenheten for å kunne lage enkle og klare temaer.  Her forsøker jeg som forsker å 

gjengi temaet så nært opp mot den intervjuedes uttalelser slik som jeg tolker det.  Jeg hadde 
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hele tiden forskningsspørsmålene med i analyse arbeidet. De viktigste emnene blir tilslutt 

bundet sammen til en fortettet meningsenhet(Kvale, 1997). Ut fra den siste meningsenheten 

som var utarbeidet ble det dannet kategorier. Her er det lite eller ingen tolkning eller 

forklaring.  Deretter foretok jeg fortetning og tolkning av det som ble sagt. Min tolkning av 

det som ble sagt i intervjuet ble gjengitt til respondenten ved å stille spørsmål som viser 

tilbake på det som respondenten svarte.  Tolkning på dette nivået skjedde kontinuerlig.  

 

Jeg stilte teksten spørsmål for å klargjøre, illustrere og for videre å kunne utforske materialet 

som beskrevet i Kvale (1997,2005).  Meningen med analyse er å beskrive det fenomen som er 

av interesse.  Hva forskeren finner er avhengig av hva hun fokuserer på og hvilke 

forskningsspørsmål hun stiller teksten.  Når teksten skulle analyseres så lette jeg etter 

kategorier og underkategorier.  Det kunne være ord, setninger eller hele avsnitt.( Se eksempler 

fra analysen s.35). Tekstmaterialet som ble analysert var basert på intervjuet og observasjoner 

som skapes i en interaksjon mellom intervjueren og den som blir intervjuet.  Under 

transkriberingen av intervjuene kommer også andre momenter inn slik som pauser, kremting, 

latter og ufullstendige setninger.  Jeg valgte ikke å ta med momenter som dialekt, pauser og 

ufullstendige setninger p.g.a. av respondentenes anonymitet. Under analysen ble de samme 

forskningsspørsmålene stilt til tekstmaterialet for å finne kategorier.  

  

3.4.7 Etiske betraktninger 

 

Alle respondentene deltok frivillig i undersøkelsen. For å bevare anonymitet og beskytte 

respondenten har jeg valgt ikke å presentere deres alder og kjønn.  Det var ikke nødvendig å 

anonymisere utdannelse fordi avdelingssykepleiere på sykehus er sykepleiere. Sitater er ikke 

alltid direkte ordrett gjengitt og dialekt er fjernet for å beskytte respondenten og bevare 

anonymiteten.  Alle sitatene er gjengitt i bokmålsform. Lydbånd og utskrift av 

transkriberingen er oppbevart nedlåst sammen med informert samtykke. Dette vil bli slettet 

senere. 

3.4.8 Kritikk av metode 

  

Studiet ble gjennomført for å innhente kunnskap om avdelingssykepleierens syn på 

implementeringen av pasientansvarlig sykepleie.   Mine erfaringer, tidligere forskning og 
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forforståelse for prosjektets tema kan ha påvirket intervjusituasjonen og på måten 

spørsmålene ble stilte.  Før intervjuene startet ble respondenten gjort kjent med min bakgrunn 

som fagperson og som sykepleieleder over mange år.  Det er en mulighet for at dette kan ha 

påvirket respondentenes svar i positiv retning fordi jeg ble sett på som en kollega og ikke som 

en forsker. Jeg forsto deres hverdag. Dersom en forsker med en annen bakgrunn hadde 

gjennomført intervjuene ville han kanskje ha fått andre data.  

Forskeren er ikke nøytral fordi han fargelegges av erfaringer, hypoteser, faglig perspektiv og 

sin egen teoretiske ramme (Malterud, 1999).  Alt dette vil påvirke og motivere forskeren. Det 

kan påvirke forskeren på den måten at han ikke har tilstrekkelig vidsyn når han går inn i 

prosjektet.  Malterud (1999) hevder at konsekvensene av dette kan bli at forforståelsen tar 

overhånd og undersøkelsen går glipp av viktig data.   

 

Jeg kan se at jeg i forkant av studien kanskje burde ha utarbeidet kriterier som sa noe om hvor 

langt i implementeringen respondenten skulle være kommet.  De tre første intervjuene ble 

gjennomført i løpet av 2 uker, men det tok 6 uker før jeg fikk tilgang til det andre sykehuset.   

Det ble ikke stilt noe direkte krav til rommet som skulle brukes, i ettertid ser jeg at det burde 

vært gjort.  Det er ikke sikkert at forstyrrelsene har hatt betydning for resultatet av 

undersøkelsen.  En kan tenke seg at det hadde vært en fordel for studien om det i forkant 

hadde blitt gjennomført et pilotintervju. Funnene sier lite om den kommunikasjonen som har 

foregått i forkant med sykehusets overordnede ledelse.  Dette emne ble ikke fulgt opp av meg 

som intervjuer, og det kan være en svakhet ved materialet. 

 

3.4.9 Kilde kritikk 

 

Pasientansvarlig sykepleie er et relativt nytt begrep. Jeg fant forholdsvis lite litteratur og 

forskning som omhandlet dette begrepet. Pasientansvarlig sykepleie har mye tilfelles med 

primærsykepleie. Derfor ble primærsykepleie et av søkeordene for å finne frem til tidligere 

forskning. Det ble funnet 3 artikler som omhandlet pasientansvarlig sykepleie fra Norge. Det 

kan være at jeg kunne ha brukt andre søkeord for å finne annen litteratur. Det ble søkt i 

Bibsys, Medline og CINHAL, med følgende søkeord; Primary nursing(care), nursing, 

leadership, implementing, organization, job satisfaction og diverse synonymer. Alle 

søkeordene ga flere treff. Med andre søkeord ville treffene sett annerledes ut og ville ha 

påvirket teorikapitlet. Organisering av sykepleien og organisasjonslære stod sentralt. Teorien 
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ble valgt ut fra forskningsspørsmålene og problemstillingen. Det ble funnet litteratur på alle 

søkerordene, et utvalg av det som ble funnet, ble beskrevet i teorikapitlet.  Jeg ville belyse 

pasientansvarlig sykepleiemodell, om den hadde konsekvenser for avdelingssykepleierens 

rolle. Derfor måtte jeg først belyse hva som var hennes oppgaver i dag. Innføringen av 

pasientansvarlig sykepleier er endring i dagens organisering av sykepleietjenesten og vil 

derfor omhandle endring av en organisasjon. Derfor ble det viktig å innehente teori om 

endring.    

 

 



39 

 

 

 

4 PRESENTASJON AV FUNN 
 

 

I det følgende kapittelet presenteres funn.  Presentasjon av resultatene er tolket med 

utgangspunkt i Kvales(2005) to av tre tolkningskontekster som er selvforståelse og kritisk 

forståelse.  På nivået for selvforståelse presenteres i fortettet form det som respondenten selv 

forstår som mening med det hun sier.  Dette ble utført kontinuerlig i intervjuene ved at jeg 

gjentok respondentens svar slik jeg forsto det.  På den måten kunne respondenten bekrefte 

eller avkrefte om det var dette hun forstod som mening med det hun sa.   Kritisk forståelse er 

en mer utvidet form hvor forsker tolker og respondentens egne forståelser.  Jeg brukte mine 

egne erfaringer og sunn fornuft i forståelsen av uttalelsene. Ved å vise til allmenn kunnskap 

om innholdet i uttalelsen mener Kvale (2005) at dette vil berike og presisere tolkningen av en 

uttale.  Den tredje tolkningskonteksten, den teoretiske forståelse, vil bli benyttet i 

drøftningskapitlet.   

 

Hvordan jeg kom frem til meningskategoriene ble skissert på side 39.   

Hver meningskategori, hoveddimensjonen, blir her definert med underkategori.   

                                         

Tid.  Det å ha tid til gjennomføring og veiledning av pleiepersonalet.    

Ansvar. Det å ha noen å delegere ansvar til og det å ønske å delegere ansvar. 

Kompetanse.  Avdelingssykepleier, sykepleier og andre ansattes kompetanse.  

Kontinuitet.  Kontinuitet for pasient og pårørende, sykepleieren og andre ansatte. 

Informasjon.  Hvordan skjer informasjonsflyten og hvilke arenaer og fremgangsmåter bruker 

avdelingssykepleieren for å gi informasjon.   

 

Analysen av funnene vil vise om avdelingssykepleiernes utsagn kan være med på å belyse 

studiens forskningsspørsmål: 

1. Hva forbinder avdelingssykepleier med begrepet pasientansvarlig sykepleie? 

2. Hvilke konsekvenser mener avdelingssykepleier at implementeringen av 

pasientansvarlig sykepleie har for hennes rolle som leder? 
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Avdelingssykepleierne blir omtalt som hun eller henne for å sikre respondentens anonymitet.  

Sitatene vil være renset for innholdsløse ord som umm, atte, asså og eh.  Utsagnene er 

omformet til bokmål slik at avdelingssykepleierne forblir anonyme i forhold til dialekt og 

sosiolekt.  Sykehusene blir omtalt som sykehus A og B. Respondentene har blitt tildelt 

fiktive navn av anonymitetshensyn.  Intervju på sykehus A1 har fått navnet Anne, A2 

Anette, A3 Astrid og B1 Bente, B2 Borghild, B3 Bjørg. 

 

1. Forskningsspørsmål. . 

Hva forbinder avdelingssykepleier med begrepet pasientansvarlig sykepleie? 

 

4.1 Begrepet pasientansvarlig sykepleie. Avdelingssykepleiernes 
definisjon. 

 

Under analysen av datamaterialet kom det frem at avdelingssykepleierne hadde forskjellig 

definisjon av begrepet pasientansvarlig sykepleier.  Det var nyanser i svarene. 

Nedenfor presenteres ulike definisjoner av begrepet pasientansvarlig sykepleie. 

Avdelingssykepleier Anne som hadde implementert pasientansvarlig sykepleie. Hun definerte 

pasientansvarlig sykepleier slik. 

Pasientansvarlig sykepleie er det samme som primærsykepleie.  Pasientansvarlig 

sykepleie bygger på det samme systemet.  Kjernen i primærsykepleieprinsippet er 

ansvar, oppfølging, planlegging sammen med pasienten og evaluering av sykepleien. 

 

Hun mente den eneste forskjellen på pasientansvarlig sykepleie og primærsykepleie var 

navnet.  Anettes definisjon av pasientansvarlig sykepleie hadde også fellestrekk med 

primærsykepleie.  

Pasientansvarlig sykepleier har hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre, 

organiser og evaluere sykepleien til pasienten. 

 

Astrid ble ansatt som avdelingssykepleier på sengeposten etter at sengeposten hadde 

implementert pasientansvarlig sykepleier. Hun forklarer hva hun legger i definisjonen på 

denne måten. 

Pasientansvarlig sykepleier er jo den sykepleieren som har det fulle ansvaret for 

pasienten fra de blir innlagt til de reiser. Hun har ansvar for sykepleien, 
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informasjonen, dokumentasjon, at pasienten føler seg trygg og ivaretatt og hun 

koordinerer undersøkelser.  

  

Denne avdelingssykepleieren vektlegger dokumentasjonen.  Hun mener det gir kontinuitet 

som igjen gjør det lettere å arbeide som pasientansvarlig sykepleier.   

Borghild påpeker at den som har ansvaret for pasienten skal være lett tilgjengelig.  Dette 

forklarer hun på denne måten. 

Hvem som er pasientansvarlig sykepleier skal være nedtegnet i 

sykepleiedokumentasjonen slik at alle kan finne ut hvem som har ansvaret og dermed 

henvende seg til riktig sykepleier. Den sykepleieren som er ansvarlig for pasientens 

sykepleie skal gå og presentere seg for pasienten og det skal være nedtegnet. 

 

I følge Borghild skal pasientansvarlig sykepleier skrive sykepleiedokumentasjonen, men hun 

trenger ikke utføre sykepleien til sine pasienter hver dag.   

På en annen avdeling har ledelsen bestemt at sykepleierne skal arbeide etter en 

pasientansvarlig sykepleie modell.  Avdelingssykepleier Bente definerer pasientansvarlig 

sykepleie slik.    

 Hver sykepleier skal gå med visitten til sin pasient, dele ut medisiner, stelle, planlegge 

hjemreise, lage behandlingsplan sammen med pasientansvarlig lege og være 

pasientansvarlig sykepleier for de pasientene – for to til fire pasienter.  

 

Denne definisjonen har mange fellestrekk med primærsykepleie bortsett fra at den ikke sier 

noe om evaluering av sykepleien til pasienten.  

Avdelingssykepleiernes definisjon av pasientansvarlig sykepleie viser at det er momenter fra 

primærsykepleien i alle definisjonene.   

 

Alle respondentene i studien mente at pasientansvarlig sykepleie modell la til rette for 

kontinuitet for pasienten. De mente at pasientansvarlig sykepleier var ansvarlig for oppfølging 

av pasient og pårørende, og hun skal sørge for at sykepleiedokumentasjonen til enhver tid er 

oppdatert og inneholder relevante opplysninger.      
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4.2 Innføring av pasientansvarlig sykepleie som organisasjonsform 
– var den underveis, under planlegging eller ikke planlagt? 

 

To avdelingssykepleiere arbeidet på sengeposter hvor det var implementert pasientansvarlig 

sykepleie.  En av disse fortalte at sengeposten hadde innført pasientansvarlig sykepleie før 

hun ble ansatt som avdelingssykepleier og at modellen i følge henne fungerte godt på denne 

sengeposten.  Hun har ikke har vært med på innføringen som leder.  Den andre 

avdelingssykepleieren hadde implementert pasientansvarlig sykepleie selv. Tre 

avdelingssykepleiere planla gjennomføringen.  Her var det forskjell på hvor langt 

implementeringen var kommet var kommet.  En avdelingssykepleier hadde ikke startet 

planleggingen for å innføre pasientansvarlig sykepleie.  Denne avdelingssykepleieren var ikke 

interessert i å implementere pasientansvarlig sykepleie. Hun begrunnet det med at pasientene 

var inneliggende i en til to dager.  Derfor hadde ikke hun prioritert pasientansvarlig sykepleie.  

Med dette utsagnet beskriver hun hvordan sengeposten er organisert i forhold til pasienter 

som ble inneliggende lengre enn to dager og/ eller var alvorlig syke.  

De pasientene blir ikke prioritert hos oss.  Men det er klart har man da knyttet opp en 

sykepleier som pasientansvarlig sykepleier, så tror jeg de ville fått det bedre, for da 

føler man et ansvar.  Det er mye ansvarsfraskrivelse, sykepleierne tar ikke ansvar helt 

ut. 

Det kan se ut som om avdelingssykepleier ikke ønsket at denne sengeposten skulle forholde 

seg til mer komplekse pasienter, som foreksempel pasienter med komplikasjoner, alvorlig 

syke eller døende pasienter. 

  

4.3 Hva er forskjeller og likheter i avdelingssykepleiernes utsagn 
om pasientansvarlig sykepleie når det gjelder: tid og ansvar, 

kontinuitet og kompetanse, møtepunkter og informasjon? 

 

Felles for fem av avdelingssykepleierne er at de ønsket å bruke mye av sin tid sammen med 

sykepleierne. Hva de legger i tid er forskjellig. En av avdelingssykepleierne sa hun ønsket å se 

hvordan sykepleierne jobbet ute i avdelingen for å få et inntrykk av deres kompetanse i 

forhold til å utføre sykepleie til pasientene, mens en annen uttalte at hun ønsket å være ute i 

klinikken for å kunne påvirke og veilede sykepleierne.  Hun ønsker å være en ressurs ute i 

avdelingen fordi hun har store sykepleiefaglig kunnskaper og derfor kan veilede sykepleierne 
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i deres arbeid med pasientarbeidet. Hun gjennomfører samtaler med sykepleierne der hun 

kartlegger deres kompetanse. Hvorfor hun vil være ute i sengeposten sammen med 

pleiepersonalet belyser hun med slik. 

Det er lettere for meg å styre kompetanseplanene når jeg ser hvordan de fungerer.  

Noen kan jo snakke for seg slik at du tror at de er kunnskapsrike, men så holder det 

ikke mål.  

 

Anne ønsket å kunne være rollemodell for sine ansatte.  Hun hadde lang klinisk erfaring og 

ønsket å overføre noen av sine kunnskaper til sykepleierne. For at hun skulle få tid til dette 

hadde hun delegert ansvar og oppgaver til andre i sengeposten. Hun mente selv at hun kunne 

være en god rolle modell for sykepleierne på sengeposten.  Dette forklarte hun slik. 

Jeg har også en koordinator som tar seg av den daglige driften. Jeg skal få en 

assistent som jeg kan delegere mange kjedelige administrative oppgaver til.  Da får 

jeg frigjort mer tid til først og fremst å være sykepleier og sykepleierleder. 

 

Denne uttalelsen viser at hun ønsker å være mer ut i sengeposten.  Utsagnet kan tyde på at hun 

har en sterk sykepleiefaglig identitet.  Det er gunstig for hennes rolle som avdelingssykepleier 

og rollemodell.  Ved å delegere oppgaver mente hun at hun fikk mer tid til å være tilgjengelig 

for personalet.  

Jeg har medarbeidersamtaler og hyppige samtaler med de nyansatte og bruker mye 

uformell tid.  Kontordøren står alltid åpen slik at de ansatte kan komme og prate.  

Mange benytter seg av det og kommer og prater med meg. 

 

Hun hadde delegert oppgaver og planlagt hverdagen, derfor fikk hun tid til å veilede de 

ansatte.  På denne måten viser hun sin omtanke og deltagelse i sykepleiernes daglige arbeid.    

 

Alle avdelingssykepleierne var tilstede enten på legevisitten eller morgenrapporten. Fem var 

alltid med på morgen rapporten. Anette forteller at hun liker å bruke litt av sin tid om 

morgenen for å få et overblikk over avdelingen og over hvilke pasienter sykepleierne har 

ansvar for. 

Jeg er med på rapport hver morgen.  Jeg ser da hvilke pasienter sykepleierne 

foretrekker og hvilke holdninger de har til hva som er mye å gjøre.    

 



44 

 

 

 Etter denne rapporten avtaler sykepleierne hvem som skal ha ansvar for hvilken pasient. Å 

være tilstede på denne rapporten er en utmerket måte å innhente informasjon om pasienten og 

det er også en arena hvor Anette kan møte personalet. 

Jeg er hver dag på morgen rapporten for å få en oversikt og for å være med på 

fordelingen av pasientene.  Jeg synes det er veldig viktig.  Da får jeg også sagt god 

morgen til alle sammen 

 

Avdelingssykepleierne uttalte at dette var en måte å få oversikt over pasientene som lå i 

sengeposten, noe de mente var viktig for å kunne følge opp sykepleierne på en god måte. De 

uttalte at legevisitten var en fin anledning til å få kjennskap til hvordan sykepleieren fungerte i 

sitt arbeid.  Avdelingssykepleier Bjørg derimot var ikke tilstede på legevisitten av den grunn.  

Hun mente at vurdering av sykepleiernes faglige kompetanse burde skje i sengeposten når de 

utførte sykepleie til pasienten.  Dette belyser hun med følgende sitat 

Jeg er av og til med på legevisitt for å følge litt med, for eksempel hvem som reiser 

hjem, men det blir veldig sporadisk. Jeg følger heller opp sykepleier ute i avdelingen 

for å se hvordan de fungerer.  

 

Denne avdelingssykepleieren benyttet seg ikke av de mulighetene som legevisitten ga til å få 

en oversikt både over sykepleierens kompetanse og om hvilke pasienter som var innliggende i 

sengeposten. Hun prioriterte annerledes. 

 

Anne mente hun kanskje burde være med på legevisitt fordi det er en arena hvor pasientene 

blir diskutert og hvor hun kunne få informasjon om sykepleiernes faglige kunnskaper.  Det 

kan virke som Anne kanskje ville være litt mer sykepleier i avdelingen enn 

avdelingssykepleier. Hun hadde planlagt å være ute i sengeposten når pasientansvarlig 

sykepleie var implementert.  Hun uttalte at previsitten ikke var et møtepunkt for å kontrollere 

sykepleierne, men for å bli godt kjent.   

Jeg vil sitte der for å påvirke og fange opp, etterspørre og lære sykepleierne å være 

bevisste.  Jeg stiller spørsmål når jeg av og til sitter og hører på 

    

Avdelingssykepleieren uttalte at hun ville være i posten for å kunne se hvordan sykepleierne 

fungerte i jobben sin. Denne avdelingssykepleieren kunne være ute i sengeposten fordi hun 

hadde fått tid til dette fordi flere administrative oppgaver ble utført av oversykepleier.  
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Avdelingssykepleier brukte ingen tid ut i posten sammen med sykepleierne, hun var av og til 

tilstede på legevisitten for å kunne få et overblikk over hvordan sykepleieren fungerte. Ikke 

minst for å se om hun hadde gode kunnskaper.  

Min jobb skal ikke bli å kontrollere at de gjør jobben sin.  Jeg vil jo gjerne få vite det 

hvis det er noen som ikke gjør det og det får jeg. 

 

Hun mente hun ikke trengte å kontrollere sykepleierne. Dersom de ikke utførte jobben sin 

som forventet så ville hun få tilbakemelding om dette av andre.   

 

Hvilke oppgaver og hvilket ansvar en pasientansvarlig sykepleier skulle ha varierte på de seks 

sengepostene i undersøkelsen. Ansvaret som pasientansvarlig sykepleieren fikk tildelt var 

avhengig av hvordan sengeposten hadde definert pasientansvarlig sykepleie.  

Avdelingssykepleierne mente at sykepleieren hadde ansvar for sykepleien til pasienten hver 

gang hun var på jobb og at pasientansvarlig sykepleier hadde ansvaret for pasienten, men ikke 

trengte å utføre all sykepleien til pasienten når hun var på jobb. 

Pasientansvarlig sykepleier er den som skal sørge for at det blir skrevet pleieplen.  

Det er ikke dermed sagt at dersom du er pasientansvarlig sykepleier så skal du stelle 

hver gang du er på jobb.  Du skal ha oversikt over dine pasienter.  

 

Det var kun sykepleiere som kunne være pasientansvarlig sykepleier. Dersom det var ansatt 

hjelpepleiere på sengeposten så kunne de fungere som sekundær ansvarlig. Det å delegere 

ansvar for administrative oppgaver var utbredt hos alle avdelingssykepleierne. Hvilke drifts- 

oppgaver som avdelingssykepleieren hadde delegert var avhengig av hvordan den enkelte 

avdelingssykepleieren utførte ledelse.  Enkelte av avdelingssykepleierne hadde delegert 

administrative oppgaver og den daglige driften av sengeposten til teamleder/gruppeleder eller 

assisterende avdelingssykepleier.  

 

Avdelingssykepleierne hadde delegert flere av driftoppgavene til assisterende 

avdelingssykepleier og pasientkoordinator. Assisterende avdelingssykepleier har ansvar for 

avdelingens turnus og oppfølgingen av nyansatte.  Hvilke oppgaver pasientkoordinator hadde 

blir belyst med dette sitatet.    

Pasientkoordinator tildeler pasientansvarlig sykepleier.  Jeg sitter sjelden på 

rapportene og så i tillegg så har jeg en undervisningssykepleier som har fått delegert 
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oppgaven med å undervise nyansatte i å arbeide som pasientansvarlig sykepleier. 

Posten har også fag og forskningssykepleier som jobber med kriteriene for 

pasientansvarlig sykepleie.  

 

Alle avdelingssykepleierne opplevde at sykepleierne kunne ta ansvar og at de hadde 

kunnskaper.  Allikevel hadde sykepleierne på en sengepost gitt uttrykk for at de ikke ønsket å 

signere på at de var pasientansvarlige sykepleiere. Dette utsagnet illustrerer hva sykepleierne 

hadde uttalt til avdelingssykepleier. 

Det skal ikke stå at det er jeg som har ansvaret, jeg tar gjerne ansvaret.  For det gjør 

sykepleieren jo hver dag.  Sykepleieren tar jo ansvar som bare det, men det må ikke 

stå noe sted.   

 

Jeg forstår det slik at sykepleierne følte at ansvaret ble større med pasientansvarlig sykepleie, 

og at de kunne ansvarliggjøres for sine handlinger. Det kan bety at sykepleierne ikke er seg 

bevisst på at de som sykepleiere har et selvstendig ansvar for sykepleien til pasienten.  Dette 

gjelder uansett om organisasjonsmodellen er gruppesykepleie, primærsykepleie eller 

pasientansvarlig sykepleie. 

 

Det typiske var at for å kunne gjennomføre pasientansvarlig sykepleie var sengeposten 

avhengig av erfarne sykepleiere med sykepleiefaglige kompetanse som gjorde dem i stand til 

å utføre sykepleien til pasienten. Det kom også frem i intervjuene at sykepleiere som har vært 

ansatt lenge på en sengepost får større sykepleiefaglig ansvar enn nyutdannede og nyansatt 

sykepleiere.  

 

Avdelingssykepleier Anette forteller at sykepleierne ikke blir pasientansvarlig før de har 

arbeidet minst ett år på sengeposten. Gjennom dette året følger sykepleierne et 

opplæringsprogram. De medisinske diagnosene som pasientene på denne sengeposten har, er 

komplisert og krever lang opplæring for at sykepleierne skal kunne jobbe selvstendig.  

Men det er jo litt opp til sykepleieren selv også.  Vi snakker med dem etter hvert og 

hører hvordan det går – hva mestrer de og hva mestrer de ikke. 

    

Det hender at sykepleierne ikke ser sin egen begrensning i forhold til pasient og pårørende.  

Dersom det skjer går hun inn og reduserer kontakten mellom sykepleieren og pasienten. Hun 
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forklarer det med at hun gjør det for å beskytte sykepleieren. Det samme gjør hun når hun 

oppdager at ansvaret blir for stort for sykepleieren. Anette forteller at hun prøver å hjelpe 

sykepleierne med å få litt avstand til pasienten, hvilket hun belyser med dette utsagnet. 

De vil så gjerne, de er så pliktoppfyllende og de ønsker å følge opp og synes det er 

vanskelig å være her uten å gå til pasienter.   

 

Respondenten forteller at for å bygge kompetanse i sengeposten har hun ansatt sykepleiere 

som ikke er nyutdannet.  Sykepleierne har erfaring fra andre sykehus og har arbeidet i neon 

år.   

De er erfarne, trygge og de kan virkelig ta ansvar.  De kan påvirke posten virkelig 

positivt.   

Denne respondenten mener at de nyutdannede ikke har kompetanse til å se sin egen 

begrensning.   

De nyutdannede sykepleierne ser på en måte ikke sine egne begrensninger og når de 

har kommet dit hen at de kan rutinene og systemene så ser de ikke at de er 

oppgavefiksert.  De vet ikke helt hva de skal gjøre når de har krysset av i rapporten. 

   

Avdelingssykepleierne fortalte at sykepleierne ble mer tilfredse når de fikk selvstendig ansvar 

og muligheten til å følge opp som pasientansvarlig sykepleier.    

 

Den tiden som ble frigjort ved at avdelingssykepleier delegerte ansvar for flere oppgaver til 

sykepleierne ble brukt til uformelle møter.  Det vil si at avdelingssykepleier var tilstede når 

sykepleierne hadde pause, eller hun var tilgjengelig for de ansatte ved at hun alltid hadde 

kontordøren åpen for uformelle samtaler.  

Kaffepausen klokken ti er ett eksempel. Det er helt uformelt og da får vi pratet litt.  Ha 

mer tid til uformelle kontakter, for å følge opp den enkelte.  Jeg vet nok litt for lite om 

hva de bruker dagen sin til.  Jeg klarer ikke å ha oversikt over det. 

 

En av respondentene uttalte seg ikke om møtepunkter eller hva hun brukte tiden til som ble 

frigjort ved at daglig drift var delegert til andre sykepleiere.   Alle bortsett fra denne ene 

avdelingssykepleier ville gjerne tilbringe mye av sin tid ute i sengeposten blant sykepleierne. 
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Avdelingssykepleierne forsøkte å organisere kontinuiteten av sykepleien til pasienten ved å 

utarbeide vaktplaner for sykepleierne som gjenspeilte dette.  Noen hadde innført ønsketurnus 

for sine ansatte, men det garanterte ikke kontinuiteten dersom det ikke var utarbeidet 

retningslinjer som beskriver noe om hvordan sykepleierne skal jobbe. Felles for alle bortsett 

fra en avdelingssykepleier var at de snakket om kontinuitet i organiseringen av sykepleien til 

pasienten.  Ifølge Anette har sykepleierne en jevn turnus, noe som er viktig for kontinuitet av 

sykepleien til pasienten.  Sykepleierne på hennes sengepost har ikke langfri i sin turnus fordi 

det er for tøft å jobbe mange dager i strekk på denne sengeposten.  Sengeposten er organisert 

slik at pasientansvarlig sykepleier ikke alltid utfører den direkte sykepleien til de pasientene 

hun ansvar for når hun er på jobb. Dette henger sammen med at en sykepleier kan være 

pasientansvarlig for to eller fire pasienter og sekundær for like mange. Hun har allikevel det 

overordnede ansvaret for pasienten.  Pasientansvarlig sykepleier planlegger sykepleien og har 

ansvaret for at sykepleiedokumentasjonen til en hver tid er oppdatert og evaluerer sykepleien 

til pasienten.  

 

Dersom sengeposten har lagt til rette for at det er en sekundær ansvarlig som tar over ansvaret 

når pasientansvarlig sykepleier er borte, vil antall personer som er inne hos pasienten bli 

betydelig redusert.  For at det skal kunne være en kontinuitet av sykepleietjenesten må 

avdelingssykepleier legge til rette for en turnus som tar kontinuiteten på alvor. Det krever at 

turnus er jevn og at sykepleierne ikke har langfri utenom at de har ferie.  Hvordan løser denne 

sengeposten kontinuiteten i forhold til sykepleierens tilstedeværelse?   . 

Det er teamleder som setter opp hvem som skal være pasientansvarlig sykepleier 

dagen etter at pasienten er innlagt.  Legen finner ut hvor lenge han tror at pasienten 

skal være innlagt, så ser gruppeleder på arbeidslisten hvem som skal være mest på 

jobb den uken.  Hun blir pasientansvarlig sykepleier.  

 

Avdelingssykepleier Borghild mener det er ugunstig at sykepleiere blir pasientansvarlig 

sykepleier når de skal ha fri i flere dager.  Pasienten bør bli tildelt en sykepleier som er 

tilstede de første dagene pasienten er innlagt.  Avdelingen skriver opp på en tavle hvem som 

er pasientansvarlig sykepleier for pasienten.  Hun sier at sykepleierne må minnes på at de er 

pasientansvarlig sykepleier.  Når sykepleierne må minnes på at de er pasientansvarlig 

sykepleier så kan det se ut som om ansvaret ikke har ”sunket inn”.  Sengepostene er inndelt i 

to grupper, og hver gruppe har en teamleder. Sykepleieren er teamleder en uke av gangen.  På 
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den måten oppnår sengeposten kontinuitet i hvem som går legevisitt, og det innebærer at 

teamleder vil kjenne pasienten.  Teamleder gjør alle oppgaver som er knyttet til den 

administrative delen av sykepleien til pasienten.  Det er en annen sykepleier som utfører 

sykepleien som for eksempel daglig stell og har den personlige kontakten. Dersom pasienten 

er kritisk syk og trenger ekstra sykepleiefaglig oppfølging, følger pasientansvarlig sykepleier 

opp pårørende og nettverket ute. Sykepleieren som jobber i helgen går visitt på den 

påfølgende mandag.  Avdelingssykepleier Borghild mente at dette var en måte å opptrettholde 

kontinuitet på, og en måte å videreformidle beskjeder og hendelser på.   

En form for gruppe sykepleie hvor sykepleierne innad i gruppen fungerte som 

pasientansvarlige sykepleier var et godt alternativ, i følge avdelingssykepleierne. I de fire 

andre sengepostene byttet sykepleierne gruppe hver fjerde eller sjette uke.  Det vil si at de 

flyttet seg geografisk innad i sengeposten og fikk derfor helt andre pasienter å forholde seg til.   

Avdelingssykepleieren forteller at sengepostene har registrert hvem som er pasientansvarlig 

sykepleier slik at det skal bli mulig å få den samme sykepleieren ved en ny innleggelse.  For å 

kunne oppnå dette ble pasienten innlagt på den gruppen sykepleieren tilhørte.  Denne 

respondenten uttalte at pasientene hadde gitt uttrykk for at de satte pris på å få beholde samme 

sykepleieren.  

 

Respondenten var ikke opptatt av kontinuitet verken for sykepleierne eller pasienten. Denne 

avdelingssykepleieren hadde organisert sengeposten slik at sykepleierne byttet gruppe hver 

uke, bare alvorlig syke pasienter som ble lenge i sengeposten fikk pasientansvarlig sykepleier.  

Det vil si at andre pasienter som var sengeliggende i posten lengre enn en uke måtte forholde 

seg til mange forskjellige sykepleiere.   

Sengeposten har som et av sine mål å ha kortest mulig liggetid for pasienten for på den måten 

å tjene mest mulig penger.  Avdelingssykepleier illustrer med dette utsagnet hvorfor hun 

mener at det er problematisk å implementere pasientansvarlig ansvarlig sykepleie på hennes 

sengepost. 

Hos oss hadde det blitt en stor jobb.  Fordelingen av pasientene tror jeg hadde blitt en 

stor jobb.  I dag har vi 14 pasienter som skal legges inn, jeg tror det er en 10-11 som 

reiser hjem.  Det hadde nok blitt en stor jobb å fordele disse til riktige sykepleiere. 

 

En kan tenke seg at dette ville ta mye tid når det er snakk om fjorten pasienter som skal legges 

inn og ti som skal skrives ut på samme dag.  Det er en stor jobb for sykepleierne.  Bjørg 
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kunne kanskje se om hun kunne delegere noen av innskrivning og utskrivningsoppgavene til 

for eksempel kontor personalet, i stedet for at teamleder skal ha disse oppgavene.  Bjørg 

forteller at avdelingen har organisert seg slik at to sykepleiere tar imot fjorten pasienter.  

Bjørg mener at dette er tidsbesparende og effektivt for sengeposten.   

Det blir jo litt løpende bånd, og da får man unna det ganske fort.  Men kvaliteten blir 

kanskje bedre hvis hver og en tar seg god tid.    

 

Avdelingssykepleieren hadde definert at målet for denne sengeposten var å behandle flest 

pasienter på kortest mulig tid med minst mulig komplikasjoner.   

 

En annen avdelingssykepleier organiserte sykepleierne i makkerpar fordi sykepleierne på 

denne måten kunne hjelpe hverandre. Det betyr at sykepleierne hver dag valgte en makker 

som de ville jobbe sammen med den dagen.  For pasienten kunne dette føre til at han kom i 

kontakt med mange forskjellige sykepleiere, og det ble lite kontinuitet i oppfølgingen av ham.  

På den annen side fortalte denne avdelingssykepleieren at sykepleierne ofte valgte den 

pasienten som de var ansvarlig for. På den måten kunne kontinuitet bli ivaretatt, men det var 

helt avhengig av den enkelte sykepleiers valg, og hva makkerens valg var. Den ene i 

makkerpar var pasientansvarlig sykepleier. Hvem den andre sykepleieren var kunne variere.  

Hvordan de var organisert illustrerer hun på denne måten. 

Jeg har organisert det slik at den ene sykepleieren arbeider pasientrettet.  Den andre 

kan skrive rapport og utfører administrative oppgaver 

 

Det er til daglig så travelt på sengeposten at det kan være vanskelig for makkerpar å sette seg 

ned sammen for å kunne skrive sykepleiedokumentasjon. 

Med tanke på kontinuitet hadde en sengepost delegert pasientrelaterte oppgaver til annet 

personell enn sykepleier for å kunne frigjøre mer tid til den enkelte sykepleier slik at hun får 

mer tid til pasienten. Dette fungerte til dels godt.  Det er atypisk at ingen av de andre 

avdelingssykepleierne hadde delegert administrative eller andre pasientrelaterte oppgaver til 

annet personell.     

 

Når det gjelder informasjon så forteller respondentene at de har regelmessig 

internundervisning for de ansatte, og ansatt fagutviklingssykepleier med hovedfag i sykepleie 

og en undervisningssykepleier. Nok en annen av respondentene prøvde å få organisert 
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undervisningen, men sier at det er vanskelig å få til fordi de ikke kan finne tid i en travel 

hverdag til å gjennomføre dette. Det er store forskjeller på hvor viktig den enkelte 

avdelingssykepleier mener internundervisning er. Felles for alle respondentene var at de har 

kontaktsykepleiere for nyansatte sykepleierne.  På denne måten fikk de nyansatte sykepleierne 

opplæring i og kunne dermed være i stand til å jobb selvstendige sykepleiere.  

    

4.3.1 Oppsummering 

 

Datamaterialet viser at det er en viss variasjon i hvordan avdelingssykepleierne definerer 

pasientansvarlig sykepleie.  Definisjonene har fellestrekk med primærsykepleie, men hva 

avdelingssykepleierne fokuserer på er forskjellig. Materialet viser at bare en 

avdelingssykepleier innført pasientansvarlig sykepleie selv. Den andre sengeposten som 

arbeider etter pasientansvarlig sykepleie modell, har gjort det en tid.  Avdelingssykepleieren 

på denne sengeposten har ikke innført modellen selv, det var allerede innført før hun ble 

ansatt.  Avdelingssykepleierne i de andre fire sengepostene er pålagt å gjøre det, men er 

fremdeles i planleggingsfasen. Dette innebærer at datamaterialet består av enkelte arbeider 

etter modellen og noen underveis. Det kan se ut som om en av respondentene ikke ønsker å 

implementere pasientansvarlig sykepleie.  

 

Jeg har forsøkt å vurdere forskjeller og likheter i avdelingssykepleiernes uttalelser, når det 

gjelder tid og ansvar, kontinuitet og kompetanse, samt møtepunkter og informasjon. Siden det 

er en del overlappinger i svarene, er det vanskelig å rydde fremstillingen helt stringent. Den 

avdelingssykepleieren som har implementert pasientansvarlig sykepleie selv uttaler at 

pasientansvarlig sykepleie er den beste måten å organisere sykepleien til pasienten på.  Hun 

jobber aktivt med å få dette til på best mulig måte.  De typiske funnene var at noen av 

respondentene har delegert mye av det administrative arbeidet og definert at teamleder står for 

daglige driften av posten, mens andre ikke har delegert den daglige driften.  De har delegert 

ansvar for turnus og fordeling av pasientene til andre sykepleiere i stab eller til 

teamsykepleier, men har selv ansvar for daglige driften av sengeposten. Det kan se ut som om 

avdelingssykepleierne prøver å ivareta kontinuiteten selv om sengeposten praktiserer 

gruppesykepleie med gruppeleder eller teamsykepleier. Gruppesykepleie ble utført ved at 

sykepleierne innad i gruppen har ansvar for den eller de samme pasientene. Respondentene 

mente at uformelle møter kunne gi dem informasjon om hvordan sykepleieren jobbet og de 
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kunne også bli bedre kjent med den enkelte. Ett problem med uformelle møter er at dersom 

det gis informasjon på disse møtene, så får de som er fraværende ikke denne informasjonen.  

Muligens kan hun få informasjon muntlig fra en kollega, og det kan da tenkes at innholdet i 

informasjonen har forandret seg underveis.  Møtepunktene kunne være i klinikken eller ved at 

respondentene var tilstede når sykepleierne samlet seg til en pause.     

 

 Noen atypiske aspekter ved funnene er at respondenten har organisert sykepleien slik at 

sykepleieren velger seg pasienter og hvem de vil jobbe sammen med for hver dag.  Det kom 

også frem at deler av sykepleien til pasienten ble organisert som rundesykepleie, hvor 

oppgavene som skulle utføres var i fokus.  Pasienten et navn å forholde seg til dersom han ble 

lengre enn to dager i posten.  Det kan se ut som om avdelingssykepleieren ikke var opptatt av 

å implementere pasientansvarlig sykepleie. Det kom frem i datamaterialet at hun var opptatt 

av effektivitet og mente pasientansvarlig sykepleie ikke kunne være effektivt.   

I funnene kom det frem at ved ofte og faste formelle møter med ansatte, kunne 

avdelingssykepleieren klare å informere sine ansatte om pasientansvarlig sykepleie.            

4.4 Hvilke konsekvenser mener avdelingssykepleier at 
implementeringen av pasientansvarlig sykepleie har for hennes 

rolle som leder? 

 

Det er stor variasjon i hvilke konsekvenser avdelingssykepleierne mener at implementeringen 

av pasientansvarlig sykepleie har for hennes rolle som avdelingssykepleier. Variasjonen er 

avhengig av hvor langt avdelingssykepleieren har kommet med organiseringen. Svarene 

preges av at avdelingssykepleieren forteller om hvordan hun mener at dette vil påvirke hennes 

rolle som leder.  

 

Angående frigjøringen av tid, så hadde avdelingssykepleierne delegert mye av den daglige 

driften til team/gruppelederen. De andre hadde delegert ansvaret for turnus og fordeling av 

pasientene til andre sykepleiere i stab.  Bare en avdelingssykepleier var bevist på at den tiden 

hun fikk frigjort fordi mange administrative oppgaver ble tatt hånd om av andre, skulle brukes 

til å være ute i sengeposten sammen med sykepleieren i avdelingen.  En annen hadde en 

oversykepleier som utførte mange administrative oppgaver og hun kunne derfor også være ut i 

sengeposten.  Hun ønsket å se hvordan sykepleierne fungerte i jobben sin. Dette mente hun 

var en fordel for å kunne sette inn opplæring eller undervisning der hun ser at det trengs.  På 
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en annen side kan det virke litt kontrollerende.  Respondentene uttalte at de ønsket å være 

tilstedet på legevisitten for å kunne høre hva sykepleieren sa om pasienten.  Hun mente at 

denne arenaen også kunne gi informasjon om sykepleiernes sykepleiefaglige kunnskaper.  

Anne forteller at hun har pasientkoordinator som fordeler pasientene om morgenen. Det hadde 

flere av de andre avdelingssykepleierne også. 

Pasientkoordinator tildeler pasientansvarlig sykepleier.  Jeg sitter sjelden på 

rapportene og så i tillegg så har jeg en undervisningssykepleier som har fått delegert 

oppgaven med å undervise nyansatte i å arbeide som pasientansvarlig sykepleier. 

Posten har også fag og forskningssykepleier som jobber med kriteriene for 

pasientansvarlig sykepleie.   

 

Anne er klinisk spesialist med lang erfaring fra sykehus. Denne kompetansen ville hun gjerne 

bruke i forhold til de ansatte og pasientene.  Hun mente selv at hun kunne være en god rolle 

modell for sykepleierne på sengeposten. Dette forklarte hun slik. 

Jeg har også en koordinator som tar seg av den daglige driften. Jeg skal få en 

assistent som jeg kan delegere mange kjedelige administrative oppgaver til.  Da får 

jeg frigjort mer tid til først og fremst å være sykepleier og sykepleierleder. 

 

Denne uttalelsen viser at hun ønsket å være mer ut i sengeposten. Utsagnet kan tyde på at 

Anne har en sterk sykepleiefaglig identitet. Dette er gunstig for hennes rolle som 

avdelingssykepleier og rollemodell. Ved å delegere oppgaver ville hun få mer tid til å være 

tilgjengelig for personalet. Ved å delegere ansvar ga hun autoritet til en annen person til å 

utføre oppgaven.  Hun har allikevel det formelle ansvaret. Selv om hun delegerte oppgaver til 

andre sykepleiere mente Anne at avdelingssykepleieren kanskje ikke fikk så mye mer tid fordi 

det stadig kom nye oppgaver. 

 

Hun fortalte at hun brukte det meste av sin tid som avdelingssykepleier til å organisere og 

administrer avdelingen. Hun delegerte ikke oppgaver som oppfølging av sykepleierne og 

driftansvar til assisterende avdelingssykepleier. Hun ønsket å utføre disse oppgavene selv.     

Teammøter, makkerpar, strukturerte møter, samtaler, nyansatt -samtaler og 

oppfølging av nyansatte.  Vi har opplæringsprogram for nyansatte og 

kompetanseprogram for de som følger kliniker veien.  Dette følger jeg selv. Jeg følger 

også opp dokumentasjonen.  
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I stab til avdelingssykepleier var det fem sykepleiere. Det kan tolkes som om hun brukte disse 

lite til samtaler med nyansatte sykepleiere eller at de fulgte opp sykepleierne som holder på 

med kompetanseoppbygging. Kanskje hadde de oppgaver som ikke kom frem i 

intervjusituasjonen.  Det ser ut som om denne avdelingssykepleieren ikke hadde tenkt å 

forandre sin rolle som administrator for sengeposten.  Datamaterialet gir ikke svar på om 

avdelingssykepleier mente at hennes rolle ville forandres når hun hadde implementert 

pasientansvarlig sykepleie. 

   

 Respondentene vurderte om koordinerende sykepleier fordelte pasienten om morgen.  Det 

kom frem at dersom den pasientansvarlige var på jobb så ble det færre pasienter å fordele 

fordi sykepleierne viste hvilken pasient de skulle ha ansvaret for på vakten.   

 

Respondentene hadde organisert det slik at en eller to sykepleier skulle ta imot alle, fordi hun 

mente at det sparte tid.  Sengeposten har som et av sine mål å ha kortest mulig liggetid for 

pasienten for på den måten å tjene mest mulig penger.  Avdelingssykepleier beskriver 

hvordan sengeposten fordeler pasientene. 

Hos oss hadde det blitt en stor jobb.  Fordelingen av pasientene tror jeg hadde blitt en 

stor jobb.  I dag har vi 14 pasienter som skal legges inn, jeg tror det er en 10-11 som 

reiser hjem.  Det hadde nok blitt en stor jobb å fordele disse til riktige sykepleiere. 

 

  Hun deltok på morgenrapporten for å få et overblikk av hvilke pasienter som lå i 

sengeposten.  Hun prøvde å tilrettelegge for å få mer tid til å diskutere pasientene og skrive 

sykepleiedokumentasjon.       

 

I følge avdelingssykepleiere brukte de brukte mye tid på oppfølgingssamtaler med nyansatte, 

for å finne ut hvor sykepleierne befant seg i forhold til opplæring og hvor trygge de hadde 

blitt i sengeposten i avdelingen.  Noen av avdelingssykepleierne uttalte at de var opptatt av 

hvordan sykepleierne hadde det i hverdagen.  Respondentene fortalte at det var viktig å rose 

sykepleierne slik at de fikk bekreftet at de ble verdsatt. Det ble understreket at ros skapte 

overskudd til å utføre en ennå bedre jobb.  Dersom ikke sykepleieren gjorde en god jobb så 

regnet avdelingssykepleieren med at hun fikk vite det.    
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Det er flere av avdelingssykepleierne som uttalte at de tok ansvar for at sykepleierne byttet 

eller fikk fri fra pasienten dersom sykepleien og ansvaret ble for ressurskrevende.  

Avdelingssykepleieren ønsket å følge opp sykepleieren slik at hun til enhver tid vet hvilken 

pasient sykepleierne har ansvar for. Hun får her en rolle hvor det er viktig at hun ivaretar 

personalet.  Dette er spesielt viktig når sengeposten er organisert etter modell for 

pasientansvarlig sykepleie hvor det kan oppstå tette bånd mellom pasienten og sykepleieren.    

 

Når det gjelder kompetanse uttalte alle avdelingssykepleierne at de var oppatt av at 

sykepleierne skal ha høy sykepleiefaglig kompetanse.  De la vekt på at det var viktig med 

undervisningssykepleier, kontaktsykepleier og fagutviklingssykepleier. Det var forskjell på 

om avdelingssykepleierne hadde ansatt sykepleiere i stillingene. Funnene viste at enkelte 

sengeposter hadde både fagutviklingssykepleie og undervisningssykepleier. Noen hadde 

undervisningssykepleier, og andre hadde verken fagutviklingssykepleier eller 

undervisningssykepleier besatt.   På denne sengeposten gjorde avdelingssykepleieren 

fagutviklingsarbeidet arbeidet selv. Avdelingssykepleier la til rette for at sykepleierne skulle 

kunne utvikle seg faglig, for på den måten å kunne bli selvstendige sykepleiere, og gode 

klinikere.  

 

En avdelingssykepleier sa hun ville være ute i sengeposten for å se hvordan sykepleierne 

fungerte fordi hun mente at da kunne hun lettere styre kompetanseplanene.  

Kompetanseplanene ble fulgt opp av tre avdelingssykepleiere. Dette anså de som meget viktig 

del av deres rolle som avdelingssykepleier.    

 

Hvilke møtepunkter sengepostene hadde hvor informasjon kunne utveksles, var forskjellig.  

Noen av møtepunktene mellom sykepleierne og avdelingssykepleieren var uformelle møter 

som for eksempel i kaffepauser eller at sykepleierne stakk inn på kontoret til 

avdelingssykepleieren for å snakke.  Noen av respondenten hadde faste avtalte møter med 

sine ansatte.  Dette var formelle møter hvor avdelingssykepleieren ga informasjon. Alle 

utenom en avdelingssykepleier ønsket seg flere uformelle møtepunkter med sykepleierne.  

Medarbeidersamtale eller utviklingssamtale mellom avdelingsleder og sykepleier var et 

møtepunkt som alle de seks respondentene hadde. Det var fastsatte møtetider med tidsramme 

og forgikk en gang i året. En av avdelingssykepleierne fortalte at hun bruker alle muligheter 

til å informere om pasientansvarlig sykepleier.    
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4.4.1 Oppsummering. 

 

Alle avdelingssykepleierne uttaler seg noe om roller, men de har forkjellige tanker om hvilke 

rolle de skal ha i sengeposten når de har implementert pasientansvarlig sykepleie.  De er alle 

ledere, men ingen av dem har formell lederutdannelse. En avdelingssykepleier var opptatt av å 

delegere ansvar og daglig drift.  Det gjorde hun for å kunne være ute i sengeposten.  Hun ville 

gjerne være rollemodell for sykepleierne. Denne avdelingssykepleieren hadde høy 

sykepleiefaglig kompetanse som hun mente sykepleierne kunne dra nytte av.  En 

avdelingssykepleier delegerte ingen oppgaver. Hun var av og til tilstede på legevisitten.  Hun 

var opptatt av å behandle flest mulig pasienter på kortest mulig tid og ikke av å implementere 

pasientansvarlig sykepleie.  Derfor hadde hun heller ikke gjort seg noen tanker om sin rolle 

som avdelingssykepleier etter en implementering av pasientansvarlig sykepleie.  

En annen avdelingssykepleier var opptatt av sykepleiedokumentasjon og hadde en litt utydelig 

rolle i forhold til ledelse av sengeposten.  Hun mente at pasientansvarlig sykepleie var en god 

måte å organisere sengeposten på.  
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5 DRØFTING AV FUNN 
 

 

Funnene vil bli drøftet i forhold til teori, relevant forskning og egne erfaringer. I analysen ble 

det tatt utgangspunkt i forskningsspørsmålene:    

 Hva forbinder avdelingssykepleier med begrepet pasientansvarlig sykepleie? 

 Hvilke konsekvenser mener avdelingssykepleier at implementeringen av 

pasientansvarlig sykepleie har for hennes rolle som avdelingssykepleier?  

I drøftingen vil hovedkategoriene ansvar, tid, kompetanse, kontinuitet og informasjon bli 

drøftet hver for seg. 

 

Funnene viser avdelinger som hadde innført pasientansvarlig sykepleie og avdelinger som var 

underveis. Det blir derfor naturlig å drøfte problemstilling i forhold til: de som har innført 

pasientansvarlig sykepleie, og de som er underveis. 

 

 

5.1 Hva forbinder avdelingssykepleieren med begrepet 
pasientansvarlig sykepleie? 

 

Funnene viser store variasjoner i hvor langt respondentene var kommet i implementeringen av 

pasientansvarlig sykepleie. På den ene siden sier avdelingssykepleierne at de er enige i 

intensjonen med pasientansvarlig sykepleie, en sykepleier skal være ansvarlig for sykepleien 

til den enkelte pasient og ha ansvaret for daglig samarbeid med andre faggrupper, pårørende 

og øvrige instanser i primærhelsetjenesten(NOU, 1997:2). Denne organiseringen av 

sengeposten har mange likheter med primærsykepleie(Digernes et al, 1986). Holter. E. 1995, 

2005). På den annen side ønsker avdelingssykepleierne ikke å avslutte gruppesykepleier 

systemet som ikke gir den enkelte sykepleier anledning til å være pasientansvarlig sykepleier.  

Gruppesykepleie har en gruppeleder eller teamleder som administrerer flere sykepleiere og 

pasienter(Digernes et al, 1986, Holter.E. 1995).  
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Ansvar.  Funnene viste at avdelingssykepleierne ikke hadde samme syn på hva ansvar for 

pasienten betyr.  Hvor stort ansvar sykepleieren får i forhold til den pasienten hun er ansvarlig 

for er avhengig av hvilken sengepost hun er ansatt på.  En av sengepostene hadde som en 

regel at sykepleieren måtte være ansatt mer enn ett år før hun fikk være pasientansvarlig 

sykepleier. Her kunne en nyansatt eller nyutdannet sykepleier bare være sekundær ansvarlig 

til hun hadde oppnådd nok erfaring til å ta det fulle ansvaret. Det av stor betydning at det ikke 

er stor utskiftning av personalet. På den måten kan avdelingssykepleier delegere ansvar for 

opplæring og veiledning av nye sykepleiere til de erfarne sykepleierne.  Her vil opplæringen 

foregå fra eksperten til novisen. I følge Benner (1984) skal novisen lære av eksperten, men 

finnes det sykepleiere som er eksperter på sengeposter og hva skal ekspertisen bestå av?  

Eksperten bør inneha kunnskaper om pasientenes spesielle sykepleiediagnoser og kunne 

iverksette tiltak i forhold til dette.  Hun bør veilede pasienten, pårørende og annet personalet. 

Og hun må ha innsikt i og forståelse for pasientens behov for å bli sett og bekreftet(Nåden & 

Eriksson, 2000). 

 

I pasientansvarlig sykepleie er ansvaret for bestemte pasienter allerede delegert. Dette kan 

være en ulempe dersom den som fordeler pasienter ikke vet nok om den enkelte sykepleiers 

kvalifikasjoner. Avdelingssykepleierne var enige om at sykepleieren hadde ansvar for å følge 

opp pasienten som hun var tildelt.  Hva det betydde at hun skulle følge opp kom ikke frem, 

bortsett fra at hun skulle følge opp sykepleiedokumentasjonen. Ansvarsområdet var uklart. På 

den ene siden har sykepleieren ansvar for å utføre sykepleie til sine pasienter i tråd med 

sykepleierens yrkesetiske retningslinjer(NSF, 2002). Det vil blant annet si at hun har plikt til å 

holde seg faglig oppdatert.  På den annen side har avdelingssykepleier ansvar for det 

sykepleiefaglige på sengeposten.  Hun skal legge til rette for fagutvikling og undervising slik 

at sykepleierne har mulighet til utvikling og faglig oppdatering.  Funn viste at sengepostene 

som ikke hadde implementert pasientansvarlig sykepleie forventet at den ansvarlige 

sykepleieren skrev dokumentasjon. Det kan derfor tolkes ut som om det var den samme 

forventning til sykepleierne som jobbet etter modell for gruppesykepleie.  

 

Sykepleierne har alltid tatt ansvar for pasienten, men ansvaret kommer tydeligere frem ved 

implementeringen av pasientansvarlig sykepleie(NOU1997:2). I funn ble det fremhevet at 

sykepleierne syntes ansvaret ble stort når de måtte signere på at de var pasientansvarlig 

sykepleier. Kan en grunn for dette være at sykepleiernes ansvarsområde ikke var klart definert 
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fordi sykepleierne ikke innehadde den nødvendige autoritet til å ta beslutninger(Kveseth, 

1997)?  

     

Hvordan kan avdelingssykepleierne både innføre pasientansvarlig sykepleie og samtidig 

beholde gruppesykepleie? Dette er ett stort problem fordi det handler om to ulike 

organisasjonsmodeller basert på forskjellig filosofi (Digernes et al 1986, Holter, E, 1995, 

Holter, IM,1994). Det er ikke forenlig med pasientansvarlig sykepleie å fordele ansvaret for 

pasienten mellom en gruppeleder/teamleder og den pasientansvarlige sykepleieren.  Dersom 

sengeposten er organisert etter prinsipp for gruppesykepleie så formidler gruppeleder 

informasjon til legen, hun er ikke pasientansvarlig sykepleier. Derfor kan det oppstå 

situasjoner hvor hun ikke er godt nok informert om pasientens tilstand. Gruppesykepleie kan 

organiseres slik at en sykepleier har ansvar for den enkelte pasient så lenge han er 

inneliggende. Dette forutsetter at pasienten ikke bytter rom fordi gruppesykepleieren ofte 

forholder seg til angitte rom(Digernes et al 1986, Holter E, 1995). Funn viser at det var 

respondenter som ønsket å beholde den modellen. Ifølge Digernes et al(1986) er dette en 

hybrid modell. Spørsmålet blir da om man på denne måten kan ivareta verdier og prinsipper 

som kontinuitet og kompetanse i pasientansvarlig sykepleie? Respondentene selv 

argumenterte for at en viss kontinuitet ble opprettholdt fordi gruppelederne som rullerer hver 

uke kjenner noen av pasientene. Ansvaret for sykepleien til pasienten vil være fordelt mellom 

gruppeleder og sykepleier som har den direkte pasientkontakt. Dette kan føre til pulverisering 

av ansvar(Digernes et al, 1986, Holter. E. 1995). I følge lederskapsteorier som 

situasjonsbetinget ledelse (Holter, E, 1995) beskrives at lederen må vurdere sykepleierens 

evne og kompetanse for å vite om hun skal utøve støttende eller delegerende lederskap.  På 

den ene siden fikk hun frigjort tid til å være ute i sengeposten sammen med sykepleierne.  

Dette var ett direkte resultat av at pasientansvarlig sykepleie var implementert. På den annen 

side kan delegering av administrative oppgaver føre til at hun mister oversikt over driften av 

sengeposten.  Det kan tenkes at sykepleierne oppfatter delegeringen som en tillitserklæring.  

Sengepostene som hadde implementert pasientansvarlig sykepleie praktiserte at sykepleierne 

var ansvarlig for to til tre pasienter og sekundær sykepleiere for det samme antallet.  I funn 

kan det se ut som avdelingssykepleierne ikke forventet at sykepleieren utførte sykepleie til 

sine pasienter hver dag hun var på jobb, men det ble forventet at hun skulle ha oversikt over 

eventuelle forandringer hos pasienten. Dersom det er forventninger om at sykepleieren skal ha 

oversikt over pasientene som hun er pasientansvarlig sykepleier for må hun gis mulighet til 
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dette. Da er det en rekke forhold som må avklares: Er det slik at sengepostens turnus tar 

hensyn til kontinuitet i oppfølging av pasienten? Og hvem fordeler pasienten om morgenen?  

I følge Tomey(2000) er det avdelingssykepleierens evne til å motivere, inspirere og 

oppmuntre til kreativitet som vil skape entusiastiske og ansvarlige sykepleiere. Ansvar for 

drift og det sykepleiefaglig vil alltid ligge hos avdelingssykepleieren.  

I følge Nederlid, Sørensen, Bjørk(2007) kom det frem gjennom veiledning av sykepleieren at 

sykepleieren får større ansvarsfølelse ved å være pasientansvarlig sykepleier.       

 

Mine erfaringer viser at sykepleiere som får veiledning og mulighet til å ta ansvar for 

pasienten klarer dette meget godt. Sykepleiere ønsker å følge opp sine pasienter. Det gir de 

uttrykk for. Utøvelse av sykepleien blir mer interessant når en får se resultater av sitt 

arbeid(Gulbrandsen, 2002).   

 

Tid. Funn viste at alle avdelingssykepleiere i denne undersøkelsen snakket om tid, og alle 

ønsket seg mer tid. Mer tid vil kunne gi avdelingssykepleieren mulighet til å være tilstede i 

små avbrekk i hverdagen, og lettere tilgjengelig ved at sykepleierne kan stikke inn på hennes 

kontor for en prat. Respondentene uttalte at for å kunne implementere pasientansvarlig 

sykepleie var det nødvendig å ha mer tid til å være sammen med sykepleierne på posten.   

Dersom det ble brukt tiden til informasjon om pasientansvarlig sykepleie ville informasjonen 

kunne nå alle sykepleierne på en nærere måte; tid til å være ute i sengeposten sammen med 

sykepleierne og tid til uformelle møte. Dersom avdelingssykepleieren er inspirert av det 

forvandlende lederskap (Holter, I M, 1994)så kan hun bruke tiden til å rose og motivere 

sykepleierne.  

Funn viste at avdelingssykepleierne ønsket seg tid til å være ute i sengeposten sammen med 

sykepleierne og tid til uformelle møte. Det å ha tid til noe eller å kunne frigjøre tid for å kunne 

gjøre andre oppgaver var noe som opptok avdelingssykepleierne. Hva de ville bruke tiden til 

dersom de fikk mer tid til disposisjon var forskjellig. Men felles for alle var at de på en eller 

annen måte ønsket å være mer i nærheten av sykepleierne for å kunne se hvordan de utførte 

sitt arbeid.   

 

Mine egne erfaringer har lært meg at det å kunne ta seg tid til å lytte betyr mye for 

sykepleierne, og at det å være tilstede i avdelingen er viktig, fordi sykepleierne føler seg sett.   

 



61 

 

 

Kompetanse. Funn viser at avdelingssykepleierne hadde sykepleiere ansatt med forskjellig 

grad av sykepleiefaglig kompetanse. I følge Digernes et al(1986) er det kanskje nødvendig for 

avdelingssykepleieren å være med i sengepostens daglig virke for å få tilstrekkelig 

informasjon. For å kunne delegere oppgaver til sykepleierne er det nødvendig at 

avdelingssykepleieren kjenner til hvilke kompetanse sykepleierne som er i sengeposten har. 

Er det mulig gjennom samtaler å kartlegge sykepleierens kompetanse, og kan 

avdelingssykepleieren få den informasjon hun trenger om sykepleierens kompetanse eller 

behov for opplæring? 

 

Funn viser at avdelingssykepleierne har forskjellig syn på hvordan de legger til rette for 

kompetanseoppbygning på sine respektive sengeposter. På det ene sykehuset har de felles 

kompetanseprogram for alle og noe internundervisning. På det andre sykehuset kan 

sykepleierne følge et undervisningsopplegg som kalles kliniskstige, et internt opplegg for 

kompetanseutvikling. Dette opplegget fører til at sykepleieren blir klinisk spesialist. Det kan 

se ut som avdelingssykepleierne ved å være tilstede på morgenrapporter, legevisitt og 

gjennom samtaler prøver å få innsikt i den enkeltes kompetanse. Det eneste programmet som 

alle er forpliktet til å følge på det ene sykehuset er kompetanseprogrammet. Dette programmet 

er generelt og gir ikke spesiell kompetanse i forhold til den pasientgruppen på sengeposten.  

Derfor er dette ikke nok for å bygge opp kompetansen innad i sengepostene. 

 

Jacobsen(2005)påpeker at en av lederens største oppgaver er å legge til rette for 

kompetansebygging og for at de ansatte vil søke kompetanse. Hva med sykepleiernes 

tilfredshet med å få faglig påfyll? I dette materialet sier respondenten lite om opplæring av 

personalet. For å få pasientansvarlig sykepleie til å fungere blir opplæring av personalet 

viktig. Når sykepleiernes kompetanse er et lederansvar så er det betenkelig at 

avdelingssykepleierne ikke har igangsatt systematisk opplæring av sykepleierne i forhold til 

pasientansvarlig sykepleie. Det ble ikke direkte spurt om dette, men det kom frem at enkelte 

sengepostene ikke hadde fagutviklingssykepleiere eller undervisningssykepleiere. Kan det 

være at disse avdelingssykepleierne ikke var opptatt av oppdatere sykepleierne faglig? 

 

Et moment som taler mot gruppesykepleie er at det som oftest er sykepleieren med størst 

kompetanse som er gruppeleder.  I følge Digernes(1986) og Tomey(2000)kan dette føre til at 
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sykepleien til pasienten blir utført av de med minst eller mindre kompetanse. Det hevdes at 

gruppesykepleie ikke gir helhetlig sykepleie(ibid).  

 

Avdelingssykepleieren kan delta i faglige diskusjoner hvor hun kan vise evne til å fungere 

faglig (Jacobsen, 2005). Det er en utfordring for avdelingssykepleieren å utvikle medarbeidere 

til å kunne utføre alle oppgavene, slik at hun kan benytte seg av en delegerende 

lederstil(Holter, E, 1995). På den ene side kan avdelingssykepleieren delegere oppgaver, men 

ikke makt og myndighet.  På den annen side kan hun heller ikke delegere ansvaret for det 

sykepleiefaglige på sengeposten. For å kunne utføre en delegerende lederstil(Holter, 1995) må 

lederen være informert om de ansatte har kompetanse til å utføre jobben de får delegert.  

Dersom flere sykepleiere tar del i administrative oppgaver kan en tenke seg at det blir færre 

sykepleiere å fordele pasientene til.  Pasientansvarlige sykepleiere har allerede administrative 

oppgaver som naturlig faller under begrepet helhetlig sykepleie. På den ene siden kan ikke 

avdelingssykepleier delegere alle oppgavene over til sykepleierne som f. eks økonomi, 

personalansvar og det overordnede faglige ansvar. På den annen side er det positivt for 

sykepleieren å utføre de oppgaver som tilhører ”hennes” pasienter som igjen kan føre til at 

sengeposten vil kunne oppnå og utøve pasientansvarlig sykepleie til pasienten.     

 

Mine erfaringer er at sykepleiere som blir lyttet til og hvor jobben blir lagt til rette slik at 

hjemmeforhold og jobben fungerer godt, vil være villige til og ”strekke” seg langt for jobben 

dersom det er nødvendig. Mine erfaringer har vist meg at sykepleiere som har kompetanse til 

å få delegert oppgaver ser det som en positiv utfordring. 

  

  Kontinuitet. Kontinuitet i sykepleien til pasienten innebærer at pasientansvarig sykepleier 

ikke er fraværende i kontakten med pasienten mer enn et par dager, dersom hun ikke har ferie, 

eller er syk. Gruppesykepleie som respondentene i denne undersøkelsen sier at de har, er 

pasientrettet og har fokus på pasienten og ikke primært oppgavene som er knyttet til 

pasienten.  I følge avdelingssykepleiere fungerer dette godt og ivaretar kvaliteten på 

sykepleien og sykepleiernes arbeidstilfredshet.  Pasientene vil her møte et lite antall 

sykepleiere.  Dette kan pasienten oppleve som en kontinuitet(Holter E, 1995).  Derimot vil 

pasienten som har liggetid lengre enn en uke, en dag oppleve nye ansikter der hvor gruppene 

skifter geografisk side annenhver uke, hver måned eller hver tredje måned(ibid).  
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Pasientansvarlig sykepleie skal etterstrebe kontinuitet for pasienten og ikke for sykepleieren.  

Når sykepleieren er på jobb så ligger ansvaret hos henne(Digernes et al, 1986, Wright1990, 

Esser & Tutton 1991, Ford & Walsh1994, Tomey 2000). Pasientansvarlig sykepleier skal 

kunne utføre alle oppgavene tilknyttet pasienten. Hjelpepleier kan eventuelt være sekundær 

kontakt for pasientene. For sykepleieren har kontinuitet mye å si for forutsigbarheten i jobben. 

For at kontinuitet skal oppnås er det viktig at den som fordeler pasientansvarlig sykepleier til 

pasienten ser på hvor mange vakter sykepleieren jobbe etter hverandre slik at det er 

kontinuitet fra første dag. Digernes (1986) beskriver at det bør være stabilitet og kontinuitet i 

personalgruppen for at primærsykepleie skal fungere.  Det samme gjelder for pasientansvarlig 

sykepleie.  

 

Funn viste at kontinuitet i sykepleiedokumentasjonen var viktig, og at dette skulle ivaretas 

ved at all sykepleie utført til pasienten ble dokumentert. Ifølge Digernes et al(1986) kan 

oppstykking av pleien og liten kontakt med pasienten føre til at mange sykepleiere mister 

motivasjonene og slutter i yrket.  Det fører til liten kontinuitet. I følge Steineutvalget 

i(NOU1997:2) sier at sengeposter som allerede jobber etter primærsykepleiemodellen på 

mange måter fyller intensjonen med pasientansvarlig sykepleie. Det vil være behov for å 

tilpasse vakter og turnusplaner for at kontinuiteten i forhold til pasienten skal bli best 

mulig(ibid). 

    

Funn viste at ikke alle avdelingssykepleierne var opptatt av kontinuitet i sykepleien til 

pasienten.  En respondent ønsket at arbeidet med pasientene skulle gå raskt og effektivt. Det 

kan tenkes at det hadde vært like effektivt om pasienten fikk pasientansvarlige sykepleier 

tildelt med det samme de ankom sengeposten. Det kom ikke frem i materialet om effektivitet 

og tjene penger var noe respondenten var pålagt av avdelingsledelsen, eller om det var en 

forventning hun hadde til seg selv som leder.  Dersom det oppsto komplikasjoner hos 

pasienten slik at oppholdet ble forlenget, så ble det utnevnt en pasientansvarlig sykepleier som 

pårørende kunne forholde seg til.   

 

Informasjon/møtepunkter.  Hvilke møtepunkter og informasjonsfora har 

avdelingssykepleiernes for å kunne formidle pasientansvarlig sykepleie?  Informasjonsfora 

som f. eks avdelingsmøter vil kunne vise om det er en systematisk opplæring i 
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pasientansvarlig sykepleie og hvilken informasjon som ble gitt av avdelingssykepleieren som 

var pålagt å implementere ny organisasjonsmodell og gjennomføre endringer. 

 

I NOU(1997:2) legges det vekt på at kontinuitet i sykepleien til pasienten vil kunne være 

effektivt fordi informasjon ikke forsvinner, da pasientansvarlig sykepleier kjenner pasienten.   

Funn viser at respondentene var opptatt av at de ønsket seg uformelle møtepunkter.  Dersom 

en sengepost ikke har strukturerte møter vil det bli vanskelig å nå alle med informasjon.  Det 

kan lett bli uoversiktlig.  Hvordan blir informasjon formidlet til sykepleierne dersom det ikke 

er planlagte møter i en sengepost?  To av avdelingssykepleierne som var underveis mente at 

det var viktig med struktur. 

  

For å få til en uformell prat og for å få informasjon om personalet så er tid til å være sammen 

med sykepleierne i sengeposten viktig. Respondenter beskrev at de ønsket møtepunkter hvor 

det ikke ble avtalt noe på forhånd. Avdelingssykepleiere ønsket å være tilstedet der 

sykepleierne møttes. Ved uformelle møter ble det lettere å bli kjent med hverandre. På den 

ene siden kan det virke som avdelingssykepleier blir en av sykepleierne i posten og derfor 

innlemmer de henne lettere i samtaler.  På den annen side kan det være at avdelingssykepleier 

ikke oppnår uformelle samtaler fordi hun blir sett på som en autoritet, og derfor ikke blir 

innlemmet i sykepleiernes uformelle omgang med hverandre.  Det vil kanskje også virke som 

kontroll og unaturlig.  Hvordan det uformelle møte blir er personavhengig.  

 

Dersom sengeposten er organisert etter prinsippene til gruppesykepleie vil gruppeleder motta 

informasjon fra andre kollegaer om de aller fleste pasientene i gruppen. Hvordan blir 

kontinuiteten da opprettholdt overfor den enkelte pasient når all informasjon som innhentes 

blir annenhånds informasjon og kan forandres underveis?  En pasientansvarlig sykepleier vil 

kunne koordinere hele oppholde og ta ansvar for at tiltak blir gjennomført(Digernes et al1986, 

Holter, E. 1995, NOU1997:2, Tomey, 2000). Gruppeleder formidler informasjon til legen, 

hun er ikke pasientansvarlig sykepleier. Det kan derfor oppstå situasjoner hvor hun ikke er 

godt nok informert om pasientens tilstand. 

 

Mine erfaringer som avdelingssykepleier har vist meg at det er lettere for alle som er involvert 

i pasienten dersom det er en eller to personer som kjenner pasient godt. Spesielt vil dette gjøre 

legevisitten enklere fordi sykepleieren kjenner pasienten godt, og kjenner til eventuelle 
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forandringer. Mine erfaringer viser at når en sykepleier har ansvar for sykepleien til bestemte 

pasienter så kan vi unngå misforståelser f. eks at informasjon går tapt, eller forandrer innhold 

fordi informasjonen går gjennom flere ledd. 

 

Kontroll og dokumentasjon.  Funn viste at det ble foretatt stikkprøver av dokumentasjonen. 

Dersom dette foretas i skjul vil det kunne skape utrygghet i sengeposten. Et annet spørsmål er 

om det oppfattes som kontroll dersom avdelingssykepleieren utfører stikkprøver av 

sykepleiedokumentasjonen? Denne form for kontroll kan føre til at sykepleierne blir utrygge 

og mistenksomme. De vil kunne oppleve kontrollen som mistillit. Er det slik at stikkprøver og 

kontroll gir bedre sykepleiedokumentasjon? På den ene siden kan stikkprøver og kontroll gi 

avdelingssykepleieren mulighet til å avdekke mulige mangler i sykepleiedokumentasjonen.  

På den annen side vil slike mangler kunne gi mulighet til å starte målrettet undervisning som 

igjen ville være med på å høyne kvaliteten og bedre sykepleiernes kunnskaper innen 

sykepleiedokumentasjon. Sykepleiedokumentasjon blir derfor viktig, her kommer 

kontrollelementet inn.  I følge avdelingslederen holdt hun av og til kurs i dokumentasjon. 

Likeledes hadde hun nedsatt en arbeidsgruppe som jobbet med sykepleiedokumentasjon. På 

den ene siden kunne et slikt tiltak være med på å høyne kvaliteten på dokumentasjonen. På 

den annen side kunne det ta bort verdifull tid som kunne brukes overfor pasienten på en annen 

måte. 

 

Ifølge Busch & Vanebo (2003) er det en leders oppgave å legge til rette for gode 

gruppenormer, holdninger, følelse av trygghet og motivasjon. I følge Ingebrigtsen, Bendiksen, 

Hansen, Nyvoll(2003) viser undersøkelsen at pasienten var meget fornøyde med at 

sykepleiedokumentasjonen var tilgjengelig inne på pasientrommet. 

  

Mine erfaringer har vist meg hvor viktig sykepleiedokumentasjonen er og at den er korrekt 

dokumentert. Flere pasienter og pårørende ønsker å lese sykepleiedokumentasjonen. 

Dokumentasjonen blir brukt som informasjon i rettssak. Derfor er det av stor betydning at 

sykepleierne kan skrive sykepleiedokumentasjon. Kontinuitet i sykepleiernes tilstedeværelse 

hos pasienten skaper trygghet og forutsigbarhet for alle parter.         
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5.2 Konsekvenser for avdelingssykepleierens rolle.  

 

Rollemodell og rolle. Gjennom kunnskap om institusjonen, får vi kunnskap om sykepleierens 

rolle, det samme kan en si om avdelingssykepleierens rolle. I følge Berger og 

Luckmann(2000) vil denne kunnskapen gjøre at rollen fungerer sammenbindene, og gi 

bestemte føringer, men varierende måter å oppføre seg på.  Avdelingssykepleierens rolle som 

andre roller beskriver sosiale systemer og kultur, som utformes i interaksjon med andre 

personer(Christiansen, 2003). Avdelingssykepleieren kan utføre ledelse innenfor mange 

forskjellige lederroller, som f. eks forvandlende lederskap beskrevet av Holter(1994). 

Gjennom sin rollemodellfunksjon kan hun påvirke kulturen til å akseptere normer, og 

signaliserer gjennom sin adferd, hva som er legitimt. I følge Jacobsen(2005) ligger det i 

rollemodellfunksjonen både det man gjør og hvordan man gjør det.   

 

Avdelingssykepleierens rolle før implementeringen av pasientansvarlig sykepleie. 

Avdelingssykepleier er mellomleder og nøkkelperson i organisering og ledelse på sykehus.     

Innenfor sykepleietjenesten har avdelingssykepleier ansvar for å lede den faglige utøvelsen, 

personalansvar, økonomisk ansvar og ansvar for personalets utdanning.  Funn viser at noen 

sengeposter fremdeles organiseres som gruppesykepleie. Sengepostene er organisert i to eller 

fire grupper, alle gruppene har gruppeleder. Det varierer hvor mange oppgaver som er 

delegert til gruppeleder.  Ifølge Havn(1996) ivaretar avdelingssykepleieren alt fra dryppende 

kraner til det overordnede sykepleiefaglige ansvaret. På den ene side er hun sengepostens 

vaktmester som planlegger fornyelser og sørger for at vedlikehold gjennomføres. På den 

annen side har hun ansvaret for den sykepleiefaglige kunnskap på posten. Hun tok del i det 

kliniske arbeidet på posten for å kunne evaluere sykepleien til pasienten(Digernes et al, 1986).   

Dette kan på den ene siden gi henne et innblikk i hvordan sykepleien til pasienten utføres på 

posten. På den annen side vil det kunne føre til mindre tid til å organisere, planlegge og 

gjennomføre pålagte forandringer.  

 

I følge Holter(1995)er avdelingssykepleieren produksjonsleder som tar seg av oppgaver som 

planlegging, organisering og tilrettelegging for pasientflyten gjennom posten. 

Avdelingssykepleieren vil pga oversykepleierrollen har forandret seg få delegert oppgaver fra 

avdelingsledelsen. Avdelingssykepleieren hadde tidligere et mer direkte ansvar for 

beslutninger som ble tatt vedrørende sykepleien til den enkelte pasient. På den ene side kan 
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dette være riktig dersom sengeposten er preget av stor gjennomtrekk av personalet, og det var 

krevende opplæring av nye ansatte. På den annen side vil hun gjennom sin tilstedeværelse få 

informasjon om sykepleierens faglige kompetanse. Avdelingssykepleier vil få frigjort tid til å 

være ressurs og rollemodell, dersom hun delegerte ansvaret for sykepleien til sykepleierne. 

Mine erfaringer har vist meg at som avdelingssykepleier var du byggeleder, vaktmester, den 

faglige ansvarlige og den som alle kom til dersom det var spørsmål, faglig eller personlig. 

Avdelingssykepleier rolle er krevende, interessant og utviklende, og med mange fokus.   

 

Avdelingssykepleierens rolle etter innføringen av pasientansvarlig sykepleie.   Funn viser 

både avdelingssykepleierne som var underveis med å implementere pasientansvarlig sykepleie 

og hadde ingen erfaring med pasientansvarlig sykepleie, derfor ble det tenkte konsekvensene 

for deres roller. Hva trodde de kunne bli konsekvensene for deres rolle? På den ene side vil 

avdelingssykepleieren kanskje miste oversikten over og kunnskapen om den enkelte pasient. 

På den annen side vil avdelingssykepleieren få tid til å opparbeide seg kunnskap om den 

enkelte sykepleiers sykepleiefaglige kunnskaper. En leder som er trygg i seg selv og sitt fag 

vil tørre å gi den enkelte medarbeider større innflytelse og ha mindre behov for 

kontroll(Holter, 1995).   

 

God rollemodell.  Hvordan opplevde avdelingssykepleieren som hadde implementert 

pasientansvarlig sykepleie at organisasjonsformen fungerte for henne i for hold til hennes 

rolle som avdelingssykepleier?  Avdelingssykepleieren så på seg selv som en ressurs og 

rollemodell. For å kunne være ressurs og rollemodell må hun frigjøre tid og delegere ansvaret 

for sykepleien til sykepleierne(Digernes et al. 1986). Lederen som rollemodell er selv et 

eksempel for sine omgivelser. Hun blir beundret, respektert og inngir tillitt(Berg.2000). 

Holter (1995) og Berg(2000) påpeker at avdelingssykepleieren innehar en nøkkelrolle i 

organiseringen av sengeposten.  Kvaliteten på samarbeidet mellom avdelingssykepleieren og 

sykepleierne er avgjørende for resultatet på hvordan arbeidet utføres(Berg, Martinsen, 

Thomsen, 2000). I følge Sherman, Bishop, Eggenberger og Karden(2007) er det av stor 

betydning at sykepleierne har tillit til deg som avdelingssykepleier. Tillit er viktig for å oppnå 

et godt samarbeid mellom avdelingssykepleieren og de ansatte. Når avdelingssykepleier både 

er faglig ansvarlig og personelleder, bør hun ha fagkunnskap om sykepleiefagets (Holter, E, 

1995).  
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Hvordan sykepleieren oppfatter avdelingssykepleieren er avhengig av hvordan hun utøver sin 

rolle som veileder og ressursperson i sengeposten.  Mente avdelingssykepleierne at 

implementeringen av pasientansvarlig sykepleie fikk konsekvenser for 

avdelingssykepleierrollen?  På den ene siden kunne det gi mer tid til avdelingssykepleieren 

slik at hun eventuelt kunne veilede og se hvordan sykepleierne utøvet sykepleie. Ved å 

observere hvordan sykepleierne utførte sykepleien kan det oppstå en fin mulighet til å rose 

sykepleieren.  Ros skaper overskudd og motiverer sykepleierne til å utføre en enda bedre 

jobb.  Dette er forenlig med forvandlende lederskap(Holter.I.M.1994) Noe som på den ene 

siden kan føre til at sykepleierne følte seg overvåket, kan på den andre siden føre til at de får 

ros og blir sett av lederen(Høst, 2005).  Det vil kunne være en balansegang hvor mye 

avdelingssykepleier skal være i sengeposten blant sykepleierne.  

 

Hvordan sykepleieren oppfatter avdelingssykepleieren er avhengig av hvordan hun utøver sin 

rolle som veileder og ressursperson i sengeposten.  Ifølge Holter(1994) menes det med 

forvandlende lederskap at lederen ute i sengeposten er tenkt på en positiv måte som en slags 

lederskap(ibid)så kan avdelingssykepleieren tilstedeværelse være en positiv faktor og kan 

virke stimulerende på sykepleieren.  Er kontrollfunksjonen i forvandlende lederskap mindre 

problematisk for pasientansvarlig sykepleier? Uansett er det et personavhengig element her, 

men dette spesifiserer ikke mine respondenter.  

 

Mine erfaringer har vist meg at å være i avdelingen sammen med sykepleierne kan ha en 

positiv effekt. Som leder fikk jeg innblikk i den enkelte sykepleiers kvalifikasjoner og kunne 

derfor lettere veilede og støtte den enkelte sykepleier dersom det skulle være nødvendig. 

Samtidig er det viktig som leder å kunne være en god rollemodell, det at hun handler riktig, 

og at handlingene har en høy etisk og moralsk standard(Berg, 2000). Dersom 

avdelingssykepleieren kan utføre ledelse i tråd med forvandlende lederskap(ibid) kan 

avdelingssykepleieren tilstedeværelse være en positiv faktor og kan virke stimulerende på 

sykepleieren. 

 

Endring. I funn kom det frem at avdelingssykepleier ikke trengte å være blant sykepleierne 

ute i sengeposten fordi sykepleierne informerte henne dersom en sykepleiekollega ikke 

innehadde den forventede kompetansen.  Dette trenger ikke være problematisk, men på den 

ene side så kan det minne om at sykepleierne ”angir” hverandre.  På den annen side har 
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sykepleiere et selvstendig ansvar til å holde seg faglig oppdatert innen sykepleiefaget(Wright, 

1990,NSF 2002). (Sykepleierens yrkesetiske retningslinjer). Det kan oppstå et utrygt 

arbeidsmiljø dersom sykepleiere går til avdelingssykepleieren før de har snakket med 

kollegaen som de mener ikke innehar de rette sykepleiekvalifikasjonene. For å utføre god 

sykepleie er sykepleierne avhengig av et trygt miljø(Høst, 2005).  Det kan se ut som om 

avdelingssykepleieren innehadde en rolle som administrator, men på en autoritær 

væremåte(Holter, I 1995).  Det virket som om hun hadde enveiskommunikasjon med de 

ansatte.    

 

Hvorfor var avdelingssykepleierne ikke kommet lengre med implementeringen av 

pasientansvarlig sykepleie enn å informere sykepleierne?  Ifølge deres ledere var 

sengepostene kommet langt med endringen, noen trodde sengeposten allerede arbeidet etter 

pasientansvarlig sykepleie systemet, noe som ikke stemte i følge denne studien. Et spørsmål 

kan være om dette er resultat av motstand mot endring? I følge Høst(2005) kan det være frykt 

for det ukjente, tap av identitet og at maktforhold endres.  Det kan være at motstand har 

oppstått fordi avdelingssykepleierne har ønske om å beholde nåværende organisering. Vil 

avdelingssykepleier rollen forandres når pasientansvarlig sykepleie er implementert fordi hun 

har delegert administrative oppgaver til andre, for å kunne være mer i sengeposten som 

veileder? På den ene siden kan dette være en fordel, på den annen side så kan det oppstå 

uformelle ledere fordi den daglige driften har blitt delegert til enkelte sykepleiere.  

Maktforholdet forandrer seg. Kan det være at avdelingssykepleier som tidligere hadde ansvar 

for den tverrfaglige kontakten og et mer direkte ansvar for beslutninger som ble tatt i 

forbindelse med sykepleien til pasienten(Digernes et al, 1986), ikke ønsker å gi fra seg denne 

oppgaven. Det tolkes som det i tradisjonelle maktforholdet i relasjonen mellom 

avdelingssykepleier og sykepleier er forskjøvet(Norderhaug, 2002). Der lederen før visste 

mest og hadde høy status er det nå sykepleieren som besitter fagkunnskapen og er ekspert på 

sykepleieutøvelse til pasienten. På den ene siden gir avdelingssykepleieren fra seg makt, på 

den annen side bruker hun ikke sin autoritet til å ha makt over andre, men til å skape tillitt og 

gjensidighet (Jacobsen.2005).   

 

Hva med å drøfte betydningen av å gi sykepleierne positiv tilbakemelding? Det kan være slik 

at positiv tilbakemelding stimulerer gjennomføringen av pasientansvarlig sykepleie.  

Likeledes kan fravær av tilbakemelding skape reservasjon mot endring og likegyldighet.   
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Funn viste at avdelingssykepleierne var spesifikt opptatt av hvilken type kompetanse 

sykepleierne var i besittelse av slik som nærhet til pasienten gjennom utøvende sykepleie til 

pasienten og som administrator av sykepleien til pasienten.  Som administrator tar hun ikke 

del i den direkte sykepleien til pasienten, men hun koordinerer og evaluerer sykepleien 

(Holter. E. 1995). 

 

Mulige konsekvenser for sykepleier på sengepost.  Pasientansvarlig sykepleie legger vekt på 

ansvar og kontinuitet i sykepleien til pasienten(NOU 1997:2). For å oppnå kontinuitet er det 

nødvendig at sykepleierne får tid til å kunne være hos pasienten.  

 Ifølge Digernes et al(1986) og NOU (1997:2) er det pasientansvarlig sykepleier som har 

ansvar for dokumentasjon, oppfølging og gjennomføring av sykepleien til pasienten, derfor 

bør hun gå legevisitt og samarbeide med andre helsearbeidere.  Avdelingssykepleieren kan 

ved å utarbeide en turnus og arbeidsplan, legge til rette for dette.  

 

 Funn viser at avdelingssykepleierne ønsker å delegere drift og administrative oppgaver til 

pasientansvarlig sykepleier. På den ene siden dersom hun delegerer for mange drift og 

administrative oppgaver til sykepleierne så vil det kunne føre til at de får mindre tid til 

disposisjon til pasientrettet arbeid.  På den annen side får sykepleierne ta aktivt del i 

organiseringen av sengeposten, som igjen kan føre til at det blir mer interessant og at de ser 

helheten i hvordan sengeposten organiseres(Jacobsen, 2005). En av respondentene uttalte at 

for å kunne implementere pasientansvarlig sykepleie var det nødvendig å ha mer tid til å være 

sammen med sykepleierne på posten.  Dersom hun fikk bruke tiden til informasjon om 

pasientansvarlig sykepleie ville hun kunne nå alle sykepleierne på en nærere måte.  Da ville 

hun kunne vurdere om den enkelte sykepleier hadde fått integrert de prinsipper og verdier 

som ligger til grunn for pasientansvarlig sykepleie i sin utøvelse.  Konsekvensene for 

sykepleieren på post vil være at hun går legevisitt på sine pasienter, tar ansvar for sykepleien 

til pasienten, kontakt med pårørende og andre helseaktører. Hun vil få administrative 

oppgaver fordi avdelingssykepleieren delegerer oppgaver til sykepleieren.  

 

Konsekvenser for pasienten. Sykepleieren vil få det faglige ansvaret for pasienten og hun vil 

selv følge opp kontakten med faggrupper innenfor og utenfor sykehuset. Hun vil få ansvar for 

den helhetlige sykepleien til pasienten. Det innbærer mange administrative oppgaver som 

sykepleieren må utføre ved siden av den direkte pleien til pasienten(NOU1997:2). Funn viser 
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at det kan være negative sider for pasienten dersom sengeposten ikke har ansatt sykepleiere 

som mestrer de sykepleiefaglige utfordringene i forhold til pasienten. På den ene side får 

pasienten en ansvarlig sykepleier å forholde seg til, som kan være positivt. På den annen side 

kan det være slik at sykepleieren ikke innehar den sykepleiefaglige kompetansen som 

pasienten trenger. Det vil kunne ta tid før eventuelle feil blir oppdaget, fordi pasientansvarlig 

sykepleier skriver dokumentasjon og er ansvarlig for sykepleien til pasienten. Funn viser at 

dersom pasientansvarlig sykepleier har ansvaret for en pasient over lengre tid, kan det være 

positivt for både sykepleieren og pasienten å få et avbrekk i kontakten. Det kan være en måte 

å kunne opprettholde den profesjonelle nærheten mellom sykepleier og pasient. Dette kan på 

den ene side være problematisk for pasienten fordi han må forholde seg til en annen 

sykepleier. På den annen side kan det være riktig både for pasienten og sykepleieren å få en 

pause, og at sykepleien til pasienten blir utført av en annen sykepleier.       

 

Mine erfaringer har vist meg at det er lettere å fordele pasientene når du kjenner sykepleiernes 

kompetanse. Dersom sykepleieren får et for stort ansvar i forhold til sin sykepleiefaglige 

kompetanse vil hun kunne bli utbrent og syk. Sykepleierne må få mulighet til å heve sin 

kompetanse ved å følge kurs eller starte på etter/videreutdanning.  Jeg har erfart at det skaper 

interesse for sykepleiefaget som kommer pasienten til gode, det gir et godt og trygt 

arbeidsmiljø.  

 

Konklusjon.  Implementering av pasientansvarlig sykepleie vil få konsekvenser for 

avdelingssykepleiers rolle, sykepleieren og for pasienten. Avdelingssykepleier vil flytte fokus 

fra å ta direkte ansvar for beslutninger som blir tatt vedrørende sykepleien til den enkelte 

pasient.  Hun vil delegere drift og administrative oppgaver til sykepleierne i sengeposten. 

Avdelingssykepleier vil innta en rolle som er veiledende i forhold til sykepleieren.  

Sykepleieren vil få ansvar for administrative oppgaver vedrørende pasienten, kontakt med 

andre helsearbeider, og hun vil ha kontakten med pårørende.  Pasienten vil få færre 

sykepleiere og forholde seg til. Det vil være en kontaktperson ovenfor på rørende. Det vil bli 

kort vei mellom pasient og lege, noe som kan redusere at informasjonen forandres underveis 

mellom flere aktører.     
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5.3 Premisser for implementering av pasientansvarlig sykepleie 

 

En av premissene for å lykkes med implementeringen av pasientansvarlig sykepleie er 

avdelingssykepleierens evne og ønske om å gjennomføre endringer i organiseringen av 

sengeposten. Funn viste at respondentene ikke hadde oppnådd store endringer i sengeposten 

på det tidspunktet som intervjuene ble gjennomført. Det kan på den ene side tenkes at 

avdelingssykepleieren ikke har vært med på avgjørelsen om organisasjonsendring. Dersom 

endring skal lykkes bør menneskene tas med i prosessen i forkant(Busch & Vanebo 2003). På 

den annen side bør avdelingssykepleierne vite behovet for endring, at endring er en bevegelse 

og at det er viktig med sikring av endringene(ibid). 

 

Funn viser at det er store variasjoner i hvordan avdelingssykepleierne støtter 

implementeringen av pasientansvarlig sykepleie.  Det varierer fra å være positiv og underveis 

til ikke å ha noe ønske om å implementere modellen.  Avdelingssykepleiernes holdninger vil 

påvirke hvordan sykepleierne mottar pasientansvarlig sykepleie som en ny måte å organisere 

sykepleien til pasienten på og om de vil lykkes.  En organisasjon oppnår endring når alle 

lederne støtter endringen og jobber målrettet sammen med de ansatte for å innføre den 

endringen som er nødvendig.( Berg et al, 2000, Bastøe et al, 2002, Busch & Vanebo, 2003).    

 

Endringsprosess. Det hevdes at gruppesykepleie ikke gir helhetlig sykepleie(Digernes et al, 

1986). Derfor kan ikke avdelingssykepleierne gjøre krav på at de organiserer sengeposten 

etter pasientansvarlig sykepleie når de samtidig ønsker å opprettholde gruppesykepleie som 

organisasjonsmodell.  Fordi avdelingssykepleierne ønsket å beholde gruppesykepleie kan det 

tolkes som om de ikke kanskje ikke ønsker å implementere pasientansvarlig sykepleie.  Dette 

vil også kunne gi negative signaler til de ansatte om pasientansvarlig sykepleie. I følge 

Jacobsen(2005) bør en leder være seg bevisst at det skal være sammenheng mellom det som 

sies og det som gjøres.  Hun må vise at hun går inn for å sette i gang endringsprosessen ved at 

hun setter av tid til dette(Holter, E, 1995). Ifølge Viney og Rivers(2007) vil kunnskap om 

endringer skje i små steg. Tett veiledning sammen med tillit gjøre prosessen lettere for 

avdelingssykepleieren og sykepleierne. Sengepostene hadde fått i oppdrag av klinikkledelsen 

på sykehuset å implementere pasientansvarlig sykepleie. Det gir derfor feil signaler når 

avdelingssykepleier viser i handling at hun vil beholde gruppesykepleie.  Ifølge Busch & 

Vanebo(2003) vil endringer bli vanskelig å gjennomføre dersom ikke lederen støtter 
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endringen hundre prosent.  Det kom ikke frem andre grunner for at de ville beholde 

gruppesykepleie som organisasjonsform for sykepleietjenesten annet enn at 

avdelingssykepleierne foretrakk gruppesykepleie som organiseringsform. 

Avdelingssykepleierne hadde ingen faglig eller leder begrunnelse for at de ville beholde 

gruppesykepleie. 

 

Funn viste at en sengepost hadde gode premisser for å kunne implementere pasientansvarlig 

sykepleie. Sengeposten hadde planlagte innleggelser og derfor den beste forutsetning for å 

kunne jobbe etter modell for pasientansvarlig sykepleie, allikevel var det ikke et ønske å 

implementere modellen. Argumentet var at pasienten bare var inneliggende i en til to dager. 

Pasientansvarlig sykepleie modellen gir gode muligheter til å planlegge sykepleien i forkant 

av pasientens innleggelse ved denne sengeposten, fordi tidspunktet når pasienten ankommer 

er kjent, hvorfor han innlegges og hvilke sykepleiere som er tilstede kan leses ut av turnus. 

Sykepleierne på denne posten visste alltid hvor mange pasienter som skulle legges inn for 

eksempel på mandag morgen.  Dette var pasienter som hadde en estimert(planlagt) liggetid på 

en til to dager. I følge NOU(1997:2) skal alle pasienter ha en pasientansvarlig sykepleier, 

derfor er to dagers liggetid ingen argumentasjon for ikke innføre pasientansvarlig sykepleie. 

Måten denne sengeposten var organisert på hadde mye tilfelles med runde/funksjonell 

sykepleie som ble praktisert 1950 – 1960 tallet.  Eksempler på dette er at hver sykepleier 

hadde sine oppgaver og enkeltfunksjoner(Digernes et al, 1986,Quivey, 1998, Tomey, 2000). 

Tanken bak denne form for organisering er effektivitet og kontroll.  Her har 

avdelingssykepleier en sentral rolle og har god kontroll med at alle oppgavene blir 

utført(Holter, E, 1991).  Denne organiseringen av sengeposten ivaretar i liten grad helheten i 

sykepleieutøvelsen. Ved liten sykepleiebemanning og stor utskiftning av personalet kan dette 

være en løsning, men på den annen side ga systemet liten kontinuitet(Tomey, 2000). Det kan 

føre til at sykepleieren blir fiksert på den oppgaven hun skal utføre slik at hun lett kan overse 

forandringer hos pasienten som hun ikke ville ha oversett dersom hun hadde total omsorg for 

pasienten.  

  

I følge Busch & Vanebo (2003) dersom avdelingssykepleieren ønsker minst mulig motstand 

mot forandringer kan det være fornuftig å la medarbeiderne ta del i forandringene og 

planlegging. Ifølge MacPhee(2007)vil motstand mot endring minske dersom 

avdelingssykepleieren er synlig i miljø og viser at hun er positiv til endringen. Derfor bør 
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avdelingssykepleieren finne tid og møtepunkter hvor de har mulighet til å informere 

sykepleierne i en travel hverdag.  

 

En kan undre seg over hvorfor avdelingssykepleierne ikke har systematisk undervisning i 

pasientansvarlig sykepleie.  Avdelingssykepleieren bør forsøke å finne tid og møtepunkter 

hvor de har mulighet til å informere sykepleierne. Kan det være at hun ikke ønsker endring og 

derfor ikke prøver å legge til rette for at medarbeiderne kan delta?  Eller kan det være at hun 

mener endringen er ressurskrevende og at det vil stille for store krav til medarbeideren? Det 

kom ikke frem i funnene om avdelingssykepleierne gjennomførte avdelingsmøter som 

informasjonsforum. Er det avdelingssykepleiernes egen motvilje til å foreta endring som trer 

frem? På den ene side kan det være truende situasjon for avdelingssykepleieren å starte så 

store endringer. På den annen side hadde avdelingssykepleierne fått i oppdrag av 

klinikkledelsen å implementere pasientansvarlig sykepleie.   

 

Kan en av grunnene til at avdelingssykepleieren ikke har startet med implementeringen av 

pasientansvarlig sykepleievære at hun ikke har tatt del i planleggingen, og at den overordnede 

sykehusledelsen ikke har lagt vekt på kommunikasjon med avdelingssykepleierne på de 

forskjellige sengepostene?  I funn kom det ikke frem om avdelingssykepleieren hadde faste 

møter med avdelingsledelsen eller om de hadde vært på noen for opplæring i forhold til 

pasientansvarlig sykepleie. I følge Marguis og Huston(2009)er avdelingsledelsen ansvarlig for 

å følge opp delegeringen av implementeringen av endringer i en avdeling. På den ene siden 

kan det virke som avdelingssykepleierne ikke er komfortable med at de har blitt pålagt 

implementering av pasientansvarlig sykepleie og derfor ikke lykkes med implementeringen.  

På den annen side uttaler fire respondenter at de er underveis og to at de har implementert 

pasientansvarlig sykepleie.  

 

Avdelingssykepleiere skal forsøke å oppnå de mål som sykehuset har satt.  Ledelsen ved de to 

utvalgte sykehus hadde som mål at sengepostene skulle implementere pasientansvarlig 

sykepleie.  Det kan tolkes som om sykehusledelsen trodde at sengepostene var kommet lengre 

med arbeidet enn de hadde.    I funn fremkommer ikke noe om hvor lang tid som var avsatt til 

implementeringen av pasientansvarlig sykepleie.  I følge Bastøe et al(2002) tar innføring av 

endringer fra tre til fem år derfor kan det være slik at avdelingssykepleierne opplevde at de 

var underveis. 
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Som avdelingssykepleier har jeg erfart at endringer tar opptil fem år. Like viktig er å 

stabilisere og vedlikeholde endringen etter implementeringen. 

 

Kommunikasjon. I følge Høst(2005) krever det at avdelingssykepleieren er tålmodig og at 

hun har en god kommunikasjon med medarbeiderne.  Dersom endring skal kunne 

gjennomføres så er kommunikasjon med de ansatte viktig. Da kan medarbeidersamtale en 

gang i året være for lite.  Dersom lederen ikke er villig til å bruke tid på forberedelsen for å 

kunne gjennomføre endring så kan implementering av pasientansvarlig sykepleie bli 

vanskelig.  For å lykkes i implementeringen av pasientansvarlig sykepleie er det viktig å 

bruke tid på informasjon om hva det betyr å arbeide etter pasientansvarlig sykepleie 

modell(Sykepleien nr.15,2003s.39).  Funnene viste at respondentene ikke hadde brukt mye tid 

på informasjon, derfor er det forståelig at de ikke hadde lykkes med å implementere 

pasientansvarlig sykepleie. 

 

Kontroll.  Er det slik at avdelingssykepleierens motstand mot endring er fullstendig eller i 

varierende grad? Respondentene som hadde implementert pasientansvarlig sykepleie og som 

var underveis brukte mye tid på å fordele pasientene til sykepleierne om morgenen.  Det vil si 

at avdelingssykepleierne ikke hadde delegert denne oppgaven til en av sykepleierne. Grunnen 

til dette kom ikke frem i materialet.  På den ene siden sier avdelingssykepleierne at de vil 

delegere oppgaver til sine ansatte. På den annen side kan det se ut som det ikke har lykkes 

eller at avdelingssykepleierne ikke ønsker det.  I følge Berg(2000) kan det være flere grunner 

til at avdelingssykepleieren ikke vil eller har delegert fordelingen av pasientene.  En grunn 

kan være at hun er redd for å miste kontroll, mangler tillit til de ansatte eller usikkerhet om 

den enkeltes kompetanse til å utføre oppgaven.  Det kan være at avdelingssykepleierne vil ha 

kontroll på hvilke pasienter sykepleierne får tildelt.  Dersom sengeposten hadde vært 

organisert etter pasientansvarlig sykepleie modell, hadde sykepleieren vært pasientansvarlig 

eller sekundær for sine faste pasienter. Det hadde ikke vært nødvendig for 

avdelingssykepleieren eller noen annen å bruke tid på og fordele pasienter. Pasienten var 

allerede fordelt ved innleggelsen i sengeposten.  Fordeling av pasienter ville bare gjelde for de 

som var kommet i løpet av det siste døgnet som øyeblikkelig hjelp. Funnene viste at det var 

respondenter som mente at de hadde implementert pasientansvarlig sykepleie selv om de 

fremdeles hadde beholdt gruppesykepleie. På den ene siden hadde de fordelt pasientene til 

faste sykepleiere, som var ansvarlig for pasienten under innleggelsen. På den annen side så 
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hadde sengeposten gruppeleder som gikk visitt sammen med legen. Gruppelederen fikk 

informasjon om pasientene av sykepleierne. Hun formidlet videre avtaler som var gjort på 

legevisitten til fast sykepleier.     

 

Lederansvar. Det er ifølge Bastøe et al(2002) et lederansvar at målet blir nådd, for å oppnå 

målet må lederen finne fremgangsmåter for å få personalet med på endringen.  Her vil 

formelle og uformelle møter ha stor betydning for informasjonsflyten i sengeposten som alle 

seks avdelingssykepleieren var opptatt av.  Avdelingssykepleieren er ansvarlig for 

implementering av pasientansvarlig sykepleie, derfor må de organiserer opplæring og 

undervisning i pasientansvarlig sykepleie. Det er et lederansvar at samarbeidet mellom ansatte 

og lederen er godt, for på den å kunne oppnå ønskede resultater(Berg, Martinsen, Thomsen, 

2000). 

 

Kontinuitet og turnus. I følge Jacobsen(2005)kan avdelingssykepleier delegere oppgaver, men 

ikke ansvaret. Funnene viste at respondentene som hadde implementert pasientansvarlig 

sykepleie delegerte de aller fleste driftsoppgavene til assisterende avdelingssykepleier. På den 

ene siden var det forskjell på hvem den enkelte avdelingssykepleieren delegerte oppgaver til, 

men på den annen side hadde alle delegert turnusarbeidet til en av sykepleierne i sengeposten.  

Å sette sammen en turnus til personalet som tar alle hensyn til faglig forsvarlighet og 

pasientens beste, er ikke lett. Det beste for sengeposten i følge Quivey(1998)ville være en 

personalsammensetning hvor det er en stor grad av erfarne som skaper stabilitet og som 

besitter betydelig kunnskap.  Gjennom turnus vil kontinuiteten og ansvaret for pasientarbeidet 

komme frem.  Derfor er det nødvendig at den som setter opp turnus har kjennskap til 

pasientansvarlig sykepleie modell. Sengeposten hadde implementert pasientansvarlig 

sykepleie og sykepleierne arbeidet etter ønsketurnus.  På den ene side kan det være et gode for 

de ansatte og for pasienten at de har ønsketurnus. På den annen side kan det bli slik at 

sykepleierne ikke tenker kontinuitet for pasienten, men de ønsker for eksempel å jobbe mye 

sammenhengende og ha langfri.  Sykepleierne ønsket seg vakter og to sykepleiere hadde 

ansvar for at turnusen ble ”sydd sammen ”.  Det ble ikke nevnt noe om at sykepleierne ønsket 

seg vakter som gjenspeilet kontinuitet, og at de tok hensyn til at de var pasientansvarlige 

sykepleiere.  Dersom det ikke er kontinuitet i turnusen vil ikke pasienten oppleve kontinuitet 

av sykepleierne. Kontinuiteten i turnus er en av de viktigste forutsetningene for at 
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pasientansvarlig sykepleie skal fungere(NOU1997:2). Funn viser at både pasientene og 

pårørende uttaler at de setter pris på å forholde seg til den samme sykepleieren.    

Materialet viser at sykepleierne ikke alltid er inne hos pasienter som de er pasientansvarlig 

sykepleier for, men de har ansvar for at sykepleien til pasienten utføres i tråd med de tiltak 

som er planlagt.  Hun er ansvarlig for å evaluere sykepleien til pasienten. Hun skriver 

sykepleiedokumentasjonen og formulerer tiltak og mål for sykepleien til pasienten. Dersom 

pasientansvarlig sykepleier ikke er på jobb kan sykepleieren som er hos pasienten skrive 

rapport for vakten dersom det har skjedd forandring.   

 

Funn viser inkonsekvens når det gjelder å følge opp sine egne pasienter.  For eksempel har en 

sengepost innført makkerpar, det vil si at sykepleierne kan velge ut noen av pasientene som de 

har ansvar for, mens andre blir overlatt til tilfeldige av personalet.  Disse pasientene går glipp 

av kontinuitet og evaluering av sykepleien. Er det slik at sykepleierne får velge hvem de skal 

utføre sykepleie til eller forventes det at de følger opp ”sine” pasienter?  I følge litteraturen 

(Digernes et al 1986, Nou1997:2, Tomey, 2000) har pasientansvarlig sykepleier ansvar for å 

følge opp pasienten fra innleggelse til utskrivning eller død(Digernes et al, 1986).  I 

NOU1997:2 beskrives det at sykepleieren ikke alltid kan være hos pasienten som de er 

pasientansvarligsykepleier for, men de har det koordinerende ansvaret. 

    

Etter selv å ha innført ønsketurnus på en større sengepost med 50 ansatte i forskjellige 

stillingsbrøker vet jeg at det er viktig at avdelingssykepleieren setter opp en bemanningsplan i 

forkant. Avdelingssykepleier må lage klare regler og føringer for hvordan ønsketurnus skal 

settes opp til det beste for pasienten og avdelingens drift. Det skal alltid være pasientansvarlig 

eller sekundær ansvarlig på vakt. Jeg opplevde ønsketurnus som et gode både for pasienten og 

sykepleierne, fordi ønsketurnus var laget slik at det ble kontinuitet i sykepleien til pasienten. 

Sykepleierne jobbet sammen hengende i minst 3 til 4 vakter og hadde sine pasienter. Det ble 

tatt hensyn til hvilke vakter den enkelte ønsket å jobbe. Å få sette opp sine egne vakter gir 

sykepleierne en følelse av å kunne påvirke sin egen arbeidssituasjon. 

 

Andre samarbeidspartnere. Funn viste at de som mente at de hadde implementert 

pasientansvarlig sykepleie ikke praktiserer at pasientansvarlig sykepleier fikk gå visitt til sine 

pasienter.  Et av elementene i pasientansvarlig sykepleier at sykepleieren går visitt til sine 

pasienter. Det kan se ut som om de har en hybrid organisasjonsmodell fordi sengepostene 
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benytter en gruppeleder til å gå visitt på alle pasientene(Digernes et al, 1986).  Dersom 

pasientansvarlig sykepleier og legen bestemmer når de skal gå visitt til sine pasienter vil det 

kunne føre til at pasienten blir mer tilfreds fordi han ikke må forholde seg til mange 

personer(Steen, Isaksen, Sortland, Sykepleien nr 13.2003).   Det er en forutsetning at 

sykepleieren har et klart definert ansvarsområde og myndighet til å handle innefor dette 

området.  Gjennom å implementere pasientansvarlig sykepleie vil sykepleierens 

ansvarsområde i forhold til pasienten være kjent.  Funn viste at sykepleierne på sengeposten 

allikevel ikke hadde den fulle oversikt over sine pasienter fordi de ikke fikk gå legevisitten 

hos pasientene som de var pasientansvarlig sykepleier for.  Ifølge Busch & Vanebo 

(2003)forandrer informasjon seg underveis. På sengeposten oppstår det et mellomledd 

mellom pasienten, pasientansvarlig sykepleier og legen, og det er gruppelederen.  Det vil 

igjen kunne føre til at legen ikke mottar korrekt informasjon angående pasienten.  Det er aldri 

gunstig med for mange ledd i en sykepleieprosess fordi informasjon kan gå tapt.  

Sengepostene er organisert etter prinsipp for gruppesykepleie, og innenfor hver gruppe har 

sykepleierne ansvar for to eller flere pasienter.  Det vil si at de hadde beholdt en 

gruppeleder/teamleder som gikk legevisitten, dette var legetjenesten fornøyd med.  En 

endringsprosess som griper inn organiseringen av sykepleierne krever også at andre 

samarbeidspartnere forandrer seg(Holter, E 1995, Jacobsen, 2005).  

 

Det gir grunnlag for en viss undring at implementeringen av pasientansvarlig sykepleie ikke 

var gjennomført på alle sengepostene fordi sengepostene på begge sykehusene hadde blitt 

pålagt å implementere pasientansvarlig sykepleie.  En kan undre seg over hvorfor det har gått 

to til tre år fra det ble vedtatt med innføring av pasientansvarlig sykepleie og de ikke har 

kommet i gang med implementeringen.   
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6 AVSLUTNING 
 

Denne studien belyser avdelingssykepleierens syn på implementeringen av pasientansvarlig 

sykepleie.  Hva hun legger i begrepet, vil få konsekvenser for hennes rolle som 

avdelingssykepleier. 

Funn viser at avdelingssykepleiere de hadde implementert pasientansvarlig sykepleie og at 

dette var en modell som ga pasienten og pårørende kontinuitet. Sykepleierne fikk følge opp 

sine pasienter og derfor mulighet til å se resultater av sykepleien som ble utført.  

Avdelingssykepleiernes syn på pasientansvarlig sykepleie var positivt og de ønsket denne 

modellen for sengeposten.  Funn viste at pasientansvarlig sykepleie var gunstig for pasienter 

som var døende eller av en annen årsak ble lenge på sengeposten.  Respondenten så ingen 

positive fordeler ved denne modellen.      

 

Det kan tolkes som om det er forskjellige grunner til at avdelingssykepleierne som er 

underveis ikke har kommet lengre i implementeringen av pasientansvarlig sykepleie.  Det kan 

være på grunn av ikke klart definerte ansvarsområder, ikke ønske om forandring eller at for 

noen tar forandringer lengre tid enn for andre. 

 

Det kan se ut som om avdelingssykepleierne ikke var kommet like langt med 

implementeringen av pasientansvarlig sykepleie som avdelingsledelsen hadde forutsatt ved 

oppstart av min studie.  Denne studien ble gjennomført da respondentene hadde jobbet med 

endringen i ett til to år.  Dersom den samme studien hadde blitt gjennomført etter fem år vil 

kanskje resultatene se annerledes ut. Forslag til videre forskning kan være å utføre en 

kvalitativ undersøkelse på de samme sengepostene for å kunne få svar på om de hadde lykkes 

i implementeringen av pasientansvarlig sykepleie. Hadde implementeringen av 

pasientansvarlig sykepleie forandret avdelingssykepleierens rolle som leder?   
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8 VEDLEGG 

Vedlegg 1  

EVU, Administrasjonen 

Xxxxxxxxxxxxx 

 

Søknad om tillatelse til å intervjue avdelingssykepleiere ved 3 sengeposter på xxsykehus. 

 

 

Jeg er hovedfagsstudent ved Institutt for sykepleievitenskap.  I forbindelse med min 

hovedfagsoppgave ønsker jeg å gjøre en pilotstudie.  Foreløpig arbeidstittel på oppgaven er: 

En beskrivelse av hvordan avdelingssykepleiere ønsker å innføre pasientansvarlig sykepleie. 

Hensikten med dette pilotstudie er å utarbeide en eller flere ”for hvordan avdelingssykepleier 

kan gå frem i sitt arbeid med å innføre pasientansvarlig sykepleie.  Min spesialoppgave våren 

2002 tok utgangspunkt i NOU 1997:2 Pasienten først!  Ledelse og organisering i sykehus.  

Steine-utvalget hadde fått i mandat å foreslå tiltak som kunne bedre driften i norske sykehus 

innenfor områder helse og organisasjon.  Et av forslagene som kom frem var å innføre 

pasientansvarlig lege for å kunne gi pasienten et definert forankringspunkt.  Denne ordningen 

ble også foreslått for sykepleietjenesten.  Målet med denne ordningen er at pasienten i størst 

mulig grad skal ha en bestemt sykepleier å forholde seg til under oppholdet. 

I min spesialoppgave kom det frem hvor viktig avdelingssykepleiers rolle var for å kunne 

innføre pasientansvarlig sykepleie.  Avdelingssykepleier må definere sin rolle som leder 

annerledes enn hun gjør i dag og hun må legge forholdene til rette slik at sykepleierne får 

mulighet til å utføre pasientansvarlig sykepleie. 

Til dette pilotstudie ønsker jeg å intervjue 6-8 avdelingssykepleiere ved sykehus som har 

forskjellig erfaringer med å innføre pasientansvarlig sykepleie, eller som har tenkt å innføre 

pasientansvarlig sykepleie. 

 

 

 

Jeg ønsker å benytte halvstrukturerte intervju med båndopptaker.  Intervjuene vil vare fra 1-2 

timer.  Intervjuene vil være anonyme.  Jeg vil transkribere intervjumaterialet og deretter foreta 

analyse av teksten. 
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Jeg håper på et positivt svar. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Lise Gulbrandsen                                Telefon privat: 67536959 mob 97720279  

Masterstudent, ISV Email. lisegul@sensewave.com 

 

mailto:lisegul@sensewave.com
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Vedlegg 2 

Informert samtykke  

 

Jeg er blitt forespurt om å delta i intervju i forbindelse med hovedfagsstudent Lise 

Gulbrandsens hovedfagsoppgave ved Universitetet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap.  

Jeg er informert om at innholdet i intervjuet skal være mine vurderinger av det jeg mener en 

avdelingssykepleier trenger for å kunne innføre pasientansvarlig sykepleie ved sin avdeling.  

Intervjuet er frivillig, og jeg kan når som helst trekke meg fra undersøkelsen. 

 

Intervjuet vil bli tatt opp på lydbånd og deretter vil intervjudata bli edb-registrert.  

Registreringen vil skje ved at hele intervjuet blir nedskrevet og lagret på en diskett.  

Eventuelle henvendelser som gjøres direkte til meg under intervjuet vil bli gjort uten at mitt 

navn blir brukt.  Dette for å ivareta min anonymitet.   

 

Intervjuene vil bli makulert etter at hovedfagsoppgaven er sensurert, dersom ikke noe annet er 

avtalt med meg.  De opplysninger som jeg gir skal ikke kunne føres tilbake til meg som 

privatperson. 

 

Dersom jeg har kommentarer etter intervjuet, kan jeg kontakte Lise Gulbrandsen på telefon 

priv:67536959- Mob:97720279 eller e-mail:lisegul@sensewave.com.  Lise Gulbrandsen kan 

med samme begrunnelse kontakte meg, evnt. Gjøre avtale om nytt intervju. 

 

Min underskrift her viser at jeg ønsker å delta på disse premisser. 

 

 

      

Dato: ___________                                               Sted:_______________________ 

 

Respondent:_________________________Masterstudent:_______________________  

 



88 

 

 

Vedlegg 3 

 

Intervjuguide 

 

Hvordan vil du definere begrepet pasientansvarlig sykepleie? 

 

Hvordan gikk du frem for å forberede personalet på innføringen av pasientansvarlig 

sykepleie? 

 

Hva var din rolle som avdelingssykepleier ved innføringen av pasientansvarlig sykepleie? 

 

Hvilke oppgaver har sykepleierne fått etter implementeringen av pasientansvarlig sykepleie? 

 

Hvordan vil du beskrive din rolle som avdelingssykepleier etter implementering av 

pasientansvarlig sykepleie? 

 

Når mener du som avdelingssykepleier at pasientansvarlig sykepleie fungerer bra og når 

fungerer modellen ikke bra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


