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Navn: Bente Marianne Lyngfoss Dato: 1.6.2015 

Tittel og undertittel: 

Sykepleier offshore. Hvilken kompetanse er rett kompetanse på en offshoreinstallasjon?  

Sammendrag: 
Formål: Studiens hensikt er å undersøke hvordan offshoresykepleiere med forskjellig 
bakgrunn vurderer sin egen kompetanse, og om forskning kan gi noen svar på hvilken 
bakgrunn som er best for å oppfylle myndighetenes krav. 

Metode: Det ble utviklet et spørreskjema hvor offshoresykepleiere ble bedt om å vurdere sin 
egen kompetanse innenfor områdene omsorgskompetanse, medisinsk 
behandlingskompetanse, medisinsk vurderingskompetanse, teknisk kompetanse, 
samarbeidskompetanse, valg- og improvisasjonskompetanse og pedagogisk- og 
fagutviklingskompetanse. Det ble også gjort litteratursøk for å finne forskning som kan si noe 
om hvilken bakgrunn som best oppfyller myndighetens krav innen medisinsk 
vurderingskompetanse og medisinsk behandlingekompetanse i områdene ABCDE. 

Resultat: Innsamlede data fra spørreskjema viste ingen forskjell i egenvurdert kompetanse 
uavhengig av erfaring og videreutdanning. Forskningslitteratur og utdanningsplaner viser at 
det er svak eller ingen evidens for at sykepleiere uten videreutdanning, sykepleiere med 
utdanning i akuttsykepleie, operasjonssykepleie eller sykepleiere med paramedic-bakgrunn 
har den nødvendige kompetansen til å opprettholde livsviktige funksjoner innen 
luftveishåndtering og maske-bag ventilasjon. Det finnes evidens som viser at 
anestesisykepleiere har den nødvendige kompetansen, mens det er svakere evidens for 
intensivsykepleiere.. 

Konklusjon: Det bør gjøres en jobbanalyse hvor det beskrives hva jobben offshore er, og hva 
den bør være for å holde et høyt faglig nivå. Dette må linkes til en kompetanseanalyse for 
offshoresykepleier, som beskriver hva en ansatt må kunne for å være, eller bli kompetent til 
en spesifikk jobb. Kriterier for å vurdere kompetanse må være forbundet med evidens for 
kompetanse og kvalifikasjoner.  

Nøkkelord:  Kompetanse, sykepleierkompetanse, offshoresykepleiere, offshore, 
luftveishåndtering, anestesisykepleier, intensivsykepleier  
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Name: Bente Marianne Lyngfoss Date: 1.6.2015 

Title and subtitle: Offshore nurse. What kind of competence is necessary on an offshore 

installation? 

Abstract: 

Purpose: This study aims to investigate how offshore nurses with different backgrounds 
evaluate their competence, and whether research can give evidence as to which background 
best complies with authority rules and regulations. 

Method: A questionnaire was developed asking offshore nurses to evaluate their own 
competence in the following areas: caring and nurturing, medical assessment, medical 
treatment, technical competence, cooperation and interaction competence, making choices 
and improvising, teaching and professional development. A literature search was also 
conducted to find evidence as to which nursing background best complies with authority 
regulations within medical treatment and medical assessment competence in the areas 
ABCDE. 

Result: Collected data showed no difference in self-evaluated competence between nurses 
with different background. Literature review found evidence that anesthetic nurses complies 
with authority regulations in the critical care areas of airway management and ventilation, 
there is weak evidence for the same competence for intensive care nurses. Little evidence or 
weak evidence was found to support that nurses with acute nurse education, operating theater 
nurses and nurses with paramedic or no advanced training comply with relevant rules and 
regulations regarding offshore nurse’s competence. 

Conclusion: A job analysis should be conducted with a description of what the offshore 
nurses’ job is, and what it should be to maintain a high professional level. This must be linked 
to an analysis of offshore nurses’ competence, giving a description of what skills an employee 
must have to be competent for the specific job. Criteria for evaluating competence must be 
connected to evidence for competence and qualifications. 

Key words: Competence, nurse competence, offshore nurse, offshore, airway management, 

anesthetic nurse, intensive care nurse 
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1 Sykepleieres opplevde 
kompetanse i offshoreindustrien 

 

Av Bente Lyngfoss, Anestesisykepleier, freelance. 

INNLEDNING 

Sykepleiere i offshoreindustrien har ansvar for å undersøke, diagnostisere og behandle 

pasienter ved sykdom og skade (Tronsmoen, 1992). På de fleste offshore-installasjoner er 

sykepleierne alene. Tidligere var det et krav fra myndighetene at sykepleierne skulle ha 

videreutdanning i anestesisykepleie, eventuelt intensivsykepleie (Sosialdepartementet, 

1979). Dette kravet gikk myndighetene bort fra på 1980-tallet, etter at endrede krav til 

sikkerhet førte til en kraftig reduksjon i antall ulykker med personskade (3). 

Akuttmedisinske tilstander forårsaket av alders- og livsstilsrelaterte helseplager har økt (4) 

og er nå den vanligste årsaken til rekvirering av helikopter for å sende pasienter til land.  

Sykepleierne pålegges kurs innen akuttmedisin mens de kurses mindre i 

undersøkelsesteknikk og oppfølging av andre sykdommer og tilstander. Noen selskaper 

foretrekker fremdeles spesialsykepleiere med anestesi- eventuelt intensivbakgrunn (5). 

Andre selskaper ansetter sykepleiere uten videreutdanning og med begrenset klinisk 

erfaring selv om hovedtariffavtalen for oljeindustrien (6) sikrer sykepleiere lik lønn 

uavhengig av bakgrunn. Helsemyndighetene har ikke undersøkt om endringen av 

kompetansekravene har ført til endringer i kvaliteten på pasientbehandlingen på norsk 

sokkel. Flere artikler med pasientdata fra evakuering av pasienter på norsk og britisk sektor 

er publisert (7-9), men det er ikke funnet studier som har undersøkt offshoresykepleieres 

selvstendige vurderinger, behandlingsresultat eller pasienttilfredshet.  

Cowan et.al. (2005) undersøkte hvordan kompetanse har blitt definert i sykepleien, og 

understreker at en holistisk definisjon som inneholder kunnskap, ytelse, praktiske 

ferdigheter og holdninger er nødvendig for å omfatte sykepleiens kompleksitet (10). 

Sykepleiere må kunne overføre kunnskap og tilpasse ferdigheter til uforutsette og ukjente 

situasjoner. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) beskriver 
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kompetanse som kunnskap, kognitive evner, praktisk ferdighet, holdninger, følelser, 

verdier, etikk, og motivasjon (11). Selv om kompetanse er noe individet bærer med seg, 

presiserer de at kompetansen kun er observerbar når den manifesteres gjennom handlinger 

utført av individet.  

 

Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan offshoresykepleiere med forskjellig 

bakgrunn vurderer sin kompetanse til å undersøke, diagnostisere og behandle pasienter.  

Følgende forskningsspørsmål ble utviklet: 

1) Vurderer anestesi- og intensivsykepleierne sin kompetanse høyere enn de andre 

innenfor sine fagområder?  

2) Hvilken sammenheng er det mellom selvrapportert kompetanse og tidligere 

erfaring?  

3) Hvilken kompetanse rapporterer sykepleierne at de har mest behov for i sitt arbeid?  

 
METODE 

For å nå ut til størst mulig antall sykepleiere, ble survey valgt som design. Metoden baseres 

på informasjon innhentet gjennom en standardisert utspørring og kan brukes til å samle inn 

kvantitative data fra store grupper. Ved datainnsamling fra en bestemt gruppe kalles 

designet sample survey (12). Et egenadministrert spørreskjema med forhåndsdefinerte 

svaralternativer egner seg godt til innsamling av data uten at forskeren påvirker deltakerne 

(13). Utfordringen er å formulere spørsmål som er entydige og svaralternativer som 

gjenspeiler området som undersøkes (14).  

Det finnes flere måter å undersøke kompetanse på. En systematisk litteraturstudie med 

kartlegging av instrumenter brukt til å måle kompetanse viste at alle instrumentene 

inneholdt en form for selv-evaluering, noen i kombinasjon med andre metoder som 

observasjon av praksis, intervju eller evaluering fra leder (14). Sykepleiere som jobber 

offshore bor spredt over hele Europa, og på grunn av avstand og kostnader ble det valgt å 

bruke et internettbasert spørreskjema. 
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Utvalg og utvalgsprosedyre 

En utvalgsstørrelsesberegning med Bonferronis korreksjon for multiple sammenlikninger 

viste at for å kunne dokumentere forskjeller på henholdsvis 20, 10 og 10 prosentpoeng (80 

% - 60 %, 70 % - 60 % og 80 % - 70 %) i andelene som skåret høyt nok med en 

maksimalrisiko for type 1-feil på 5 % og en statistisk styrke på 80 %, måtte vi ha data fra 

472 anestesisykepleiere, 472 intensivsykepleiere og 388 sykepleiere i gruppen med annen 

eller ingen videreutdanning. 

Alle sykepleiere som jobber i Norsk petroleumsindustri ble forsøkt rekruttert. Tyve 

selskaper ble kontaktet via e-post eller telefon, også selskaper som leier ut sykepleiere. 

Nettskjema som ble brukt i denne studien (Universitetet i Oslos Nettskjema) forutsetter at 

spørreskjema med pålogging og passord sendes elektronisk direkte til informantenes e-

postadresser. Selskapenes policy når det gjelder å gi ut ansattes e-postadresser varierte. 

Noen ga ut en liste over sykepleiernes e-postadresser hvorpå alle mottok informasjon om 

studien og invitasjon om å delta. Andre selskaper lot HMS-leder, bedriftslege eller 

koordinator videresende informasjonsskrivet og invitasjonen om å delta til sykepleierne. 

De som ønsket å delta tok så direkte kontakt med oss per e-post og ga sitt samtykke. De 

seksten selskapene som sa seg villig til å bistå med rekrutteringen sysselsetter totalt 261 

sykepleiere offshore. Det ble purret to ganger, først etter fire uker, deretter etter åtte uker. 

Utvikling av spørreskjema 

Det ble utviklet et spørreskjema med to deler. I del 1 ble det tatt utgangspunkt i et skjema 

av Valeberg, Grønseth og Fagermoen (15), utviklet for å undersøke spesialsykepleieres 

opplevde kompetanse etter endt utdanning. Deres skjema inneholdt spørsmål fra syv 

kompetanseområder: omsorgskompetanse, medisinsk kompetanse, teknisk kompetanse, 

samarbeidskompetanse, pedagogisk- og fagutviklingskompetanse, valg- og 

improvisasjonskompetanse og pårørendekompetanse. Spørsmål innenfor følgende temaer 

ble brukt og tilpasset de vanligste pasientsituasjoner offshore, samt beredskapsfunksjonen 

til målgruppen i denne studien:  

Omsorgskompetanse har seks spørsmål som fokuserer på pasientens rettigheter og 

opplevelse av sykdom, og sykepleiernes integritet og refleksjon over egne handlinger. 

Medisinsk behandlings-kompetanse inkluderer ti spørsmål som omhandler kunnskap om 

bruken av legemidler og evne til å ta selvstendig avgjørelser om oppstart av behandling. 
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Det er også inkludert spørsmål om evne til å gjennomføre akuttmedisinske prosedyrer (16). 

Medisinsk vurderingskompetanse ble utviklet til et eget kompetanseområde med ni 

spørsmål. Dette er begrunnet med at en grundig anamnese og undersøkelse er grunnlaget 

for sykepleiernes diagnostisering. Konsultasjoner offshore er ofte relatert til hudutslett, 

øyeplager, luftveier, øre-nese-hals, muskel og skjelettplager (17). Det ble formulert 

spørsmål innenfor disse områdene, samt om infeksjonssykdommer, tolkning av ekg, 

nevrologisk undersøkelse og evne til å gjennomføre undersøkelser det henvises til i Norsk 

Elektronisk Legevakts håndbok (NEL). Teknisk kompetanse inneholder fem spørsmål om 

bruk, feilsøking og svikt i utstyr. Kun godkjente teknikere på land kan reparere medisinsk 

utstyr (18), og sykepleier må kunne improvisere ved utstyrssvikt. Samarbeidskompetanse 

inneholder fem spørsmål om samarbeidsevne, kommunikasjon og samhandling relatert til 

pasienter og ledelsen om bord, vaktlegene og bedriftshelsetjenesten på land (19). Valg- og 

improvisasjonskompetanse inneholder fem spørsmål som fokuserer på evne til å 

omprioritere andres og egne oppgaver raskt når situasjonene krever det, mens fire spørsmål 

i Pedagogisk og fagutviklingskompetanse handler om sykepleiernes rolle som leder for 

helseberedskapen på installasjonene og deres undervisningsansvar for førstehjelpslagene 

(16,19). Kompetansedelen i spørreskjemaet består av 44 spørsmål og sykepleierne ble bedt 

om å vurdere seg selv på en likert-skala (13) fra 1 – 10 (1= Betydelig gap mellom egen 

kompetanse og kompetansekrav på jobben, 10= Mestrer kompetansekravene på det 

aktuelle området på en fullt ut tilfredsstillende måte).  

Del to av spørreskjemaet besto av demografiske spørsmål om alder, kjønn, 

videreutdanning, tidligere arbeidserfaring og lengde på arbeidserfaring på inntil tre 

arbeidssteder. Alternativene for videreutdanning var anestesisykepleie, intensivsykepleie, 

operasjonssykepleie, akuttsykepleie og annen videreutdanning, samt paramedicutdanning 

(for ambulansepersonell) (20). Alternativene for klinisk erfaring var anestesiavdeling, 

intensivavdeling, hjerteovervåkning, operasjonsavdeling, akuttmottak, legevakt, ambulanse 

og medisinsk/kirurgisk poliklinikk, eventuelt annet. Sykepleierne ble også bedt om å 

krysse av for hvilken klinisk erfaring de mente var mest relevant da de begynte å jobbe 

offshore. Styrken i en studie hvor man ser på sammenhenger regnes som bedre dersom 

man har flere relevante forklaringsvariabler (12).  
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Etikk 

Studien er godkjent av Personvernombudet hos Norsk Samfunnsvitenskapelige 

Datatjeneste. Deltakeres e-post adresser ble slettet etter inklusjonen var lukket, og data er 

anonymisert. 

Pilotstudie 

Tre sykepleiere med varierende offshore erfaring deltok i en pilot-undersøkelse. De 

besvarte spørreskjemaet og ble bedt om å sende skriftlige kommentarer om utforming av 

spørreskjemaet, spørsmålsformuleringene og relevansen til kompetanseområdene. To av 

sykepleierne deltok i diskusjon om spørreskjemaet i flere telefonmøter. Følgende endringer 

ble integrert i spørreskjemaet: I Medisinsk behandlings-kompetanse ble to spørsmål 

vedrørende akutt syke og hardt skadde pasienter spesifikt formulert fordi kompetanse til å 

gjennomføre akuttmedisinsk behandling er et krav til sykepleiernes beredskapsfunksjon 

offshore (16).  Under Medisinsk vurderingskompetanse ble flere spørsmål om medisinske 

vurderinger og undersøkelser innenfor øyne, hud, bevegelsesapparatet og nevrologi 

formulert. De demografiske spørsmålene ble tilpasset den bakgrunn som er mest relevant 

ved behandling av voksne syke og skadde, og som etterspørres ved ansettelser (5). 

Sykepleierne besvarte spørreskjemaet på ny og kom med tilbakemeldinger om flere 

nødvendige tilpasninger. Spørreskjemaets pålogging og format ble vurdert som enkelt å 

besvare. 

ANALYSE 

Alle data ble overført elektronisk til IBM SPSS statistics 22, som ble benyttet til analysene. 

Det ble gjort beskrivende statistikk. Analyse av varians (ANOVA) ble utført på 

multivariate krysstabeller og signifikanstesting ble utført med t-test med Bonferroni og T2 

korreksjon. Signifikansverdi ble satt til p< 0,05.  

Respondentene ble omkodet i tre grupper: De første to gruppene besto av 

anestesisykepleiere og intensivsykepleiere. Anestesisykepleiere som også hadde 

videreutdanning i intensivsykepleie ble regnet som anestesisykepleiere fordi kompetanse 

og erfaring med akuttmedisinske pre-hospitale tjenester ligger til anestesisykepleiernes 

funksjon (21). De resterende utdanningsgruppene var for små til å analyseres hver for seg 
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og ble slått sammen med seks respondenter uten videreutdanning. Erfaring ble omkodet til 

tre tilnærmet like store grupper. Klinisk erfaring ble omkodet til mindre (<=8 år), middels 

(9-14 år) og lang erfaring (>=15 år), og offshore erfaring til mindre (<= 4), middels (5 -14), 

og lang erfaring (>=16). Alder ble omkodet til lavest (<=44 år), middels (45-53 år) og eldst 

(>= 54 år). 

RESULTAT 
 
Presentasjon av utvalget 

Totalt 261 sykepleiere offshore fikk tilsendt informasjon og forespørsel om å delta i 

spørreundersøkelsen. Totalt 89 sykepleiere oppga at de ønsket å delta, men kun 66 besvarte 

spørreskjemaet, hvilket gir en deltakelse på 25,3 %. I tabell 1 presenteres demografiske 

data om utvalget. 

 

Utvalget besto av 34 (51,5 %) menn og 32 (48,5 %) kvinner. Menn og kvinner hadde like 

mange videreutdanninger, men menn hadde signifikant mindre klinisk erfaring enn kvinner  

(p = 0,002). Tabell 1 viser at gruppen med annen/ingen videreutdanning har kortere klinisk 

erfaring og færre sykepleiere med flere videreutdanninger enn de to andre gruppene. Noen 

få sykepleiere hadde videreutdanning i operasjonssykepleie, akuttsykepleie eller 

Tabell 1: Utvalgets sammensetning og bakgrunn 
 
Sykepleiernes 
Bakgrunn 

 
 

Klinisk erfaring Offshore erfaring Antall sykepleiere  
med ≥ 2 

videreutdanninger   
Gj. Snitt (min-max) Gj. Snitt (min-max)         n (%*) 

Anestesi (n=32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
13  
19 

14 (5 – 24) 9,8 (1 – 28) 
 

      15  
 

(46,8 % )  
 
 

Menn 
Kvinner 

 
Intensiv (n=14)              

  6  
  8 
 

13.2 (6 – 28) 10,2 (1,5 – 29) 
 

6 (42,8 % ) 
Menn 

Kvinner 
 
Annen/Ingen 
videreutd. (n=20)    

 
 
     
15 
  5       

 
7,8 (2 – 20) 

 
11,6 (1 – 35) 

 

 
         4 

 
(20 % ) 

 
Menn 

Kvinner 
* Prosent i hver utdanningsgruppe 
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paramedicutdanning. Totalt tjuetre sykepleiere oppga at de hadde annen videreutdanning, 

som for eksempel kan bety andre typer helsefag, masterstudier, eventuelt helseledelse. 

Blant alternativene for klinisk erfaring hadde 59,1 % erfaring fra akuttmottak, 48,5 % fra 

anestesiavdeling, 47 % fra intensivavdeling og 27,3 % fra ambulanseavdeling. 

Analyser  

For lettere å kunne gjøre analyser ble alle spørsmålene om kompetanse omkodet til syv 

variabler tilsvarende de syv kompetanseområdene i spørreskjemaet. I tabell 2 presenteres 

resultatene fra utdanningsgruppene i alle syv kompetanseområdene. 
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Tabell 2: Forskjell i egenvurdert kompetanse, t-test korrigert med Bonferroni 
 
 Totalsum for hvert 

kompetanseområde 
  

 
Gj.snitt    

 
SD 

 
CI 95 

Omsorgskompetanse 60    
Anestesi  52,5  4,5 51 - 54 
Intensiv  52,6  4,5 49 - 56 

Annen/Ingen videreutdanning  51,2  5,6 49 - 54 
 
Medisinsk behandlings-kompetanse 

 
100 

   

Anestesi  91,6  7,0 89 - 94 
Intensiv  89,4  6,4 86 - 93 

Annen/Ingen videreutdanning  89,7  6,6 87 - 93 
 
Medisinsk vurderingskompetanse 

 
90 

   

Anestesi  66,9  9,7 63 - 70 
Intensiv  67,8  10,8 61 - 74 

Annen/Ingen videreutdanning.  70,8  8,5 67 - 75 
 
Teknisk kompetanse 

 
50 

   

Anestesi  45,4  4,1 44 - 47 
Intensiv  45,2  4,0 43 - 48 

Annen/Ingen videreutdanning  44,5  4,3 42 - 46 
 
Samarbeidskompetanse 

 
50 

   

Anestesi  46,1  3,7 45 - 47 
Intensiv  44,9  4,3 42 - 47 

Annen/Ingen videreutdanning  44,9  3,9 43 - 47 
 
Valg- og improvisasjons kompetanse 

 
50 

   

Anestesi  44,4  4,4 43 - 46 
Intensiv  43,9  3,8 42 - 46 

Annen/Ingen videreutdanning  44,9  3,5 43 - 46 
 
Pedagogisk og fagutviklingskompetanse 40 

   

Anestesi  35,7  3,6 34 - 37 
Intensiv  34,6  3,2 33 - 36 

Annen/Ingen videreutdanning  34,5  3,6 33 - 36 
(Gj.snitt) = gjennomsnittscore, (SD) = standard avvik, (CI 95) = koeffisientintervall 

 

 

Analysene viste ingen signifikante forskjeller mellom utdanningsgruppene. 

Standardavviket er størst for alle utdanningsgruppene i medisinsk vurderingskompetanse, 

noe som indikerer at spredningen i svarene var størst her. Flere respondenter vurderte sin 

medisinske vurderingskompetanse lavere enn 6, og helt ned til 1 på enkelte spørsmål. 

Variansanalysen mellom de tre gruppene Anestesi og Intensiv, Anestesi og Annen/Ingen 
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videreutdanning, og Intensiv og Annen/Ingen videreutdanning viste heller ingen 

signifikante forskjeller med p-verdier på mellom 0,498 og 1,0. Analyse av de tre 

aldersgruppene og videreutdanningstype viste ingen signifikante forskjeller i totalsum 

kompetanse. 

 I tabell 3 gjøres en grafisk fremstilling av variansanalysen med spredningen av svarene 

omregnet til prosent. 

Tabell 3: Spredningen i svar for selvrapportert kompetanse for alle respondentene (n=66) 

 
Prosent 
 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
100 

1. Omsorgskompetanse      
      
2. Medisinsk behandlings-      
   Kompetanse      
3. Medisinsk vurderings      
   Kompetanse      
4. Teknisk kompetanse      
      
5. Samarbeidskompetanse      
      
6. Valg og      
Improvisasjons-kompetanse      
7. Pedagogisk og      
Fagutviklingskompetanse      

  

Når spredningen i flere kompetanseområder overlapper hverandre er det en mulighet for at 

medianen kan være den samme i disse kompetanseområdene. Spredningen i svarene 

innenfor medisinske vurderingskompetanse overlapper ikke med spredningen i svarene 

innenfor noen av de andre kompetanseområdene.  

Det ble også undersøkt om andre faktorer virket inn på resultatet. Hverken erfaringstyper 

eller lengden på den kliniske erfaringen, lengden på offshoreerfaringen eller flere 

videreutdanninger hadde betydning for egenvurdert kompetanse. Resultatet for hvert av de 

44 kompetansespørsmålene ble sammenlignet mellom de tre utdanningsgruppene. Kun ett 

av resultatene var signifikant: Intensivsykepleierne vurderte sin evne til å gjennomføre de 

akuttmedisinske prosedyrene lavere enn anestesisykepleierne (p= 0,037).  
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På spørsmålet om hvilken klinisk erfaring som var mest relevant for jobben offshore var 

erfaring fra legevakt (92,3 %), akuttmottak (87,2 %) og operasjonsavdeling (83,3 %) 

høyest rangert.  

Respondentene kunne krysse av for inntil 3 områder de skulle ønske de hadde erfaring fra, 

høyest rangert var ambulansetjenesten (17,6 %) med akuttmottak (15,6 %) som andrevalg 

fulgt av poliklinikker (12,6 %) på tredjeplass. Tidligere erfaring hadde ikke noe å si for 

ønsket erfaring. For eksempel hadde flere sykepleiere med erfaring fra ambulansetjenesten 

ønske om mer erfaring derfra.  

 

DISKUSJON       

Resultatet fra spørreundersøkelsen viste at offshoresykepleierne i dette utvalget vurderer 

sin kompetanse likt uavhengig av bakgrunn. Unntaket var ett signifikant funn hvor 

intensivsykepleierne vurderte sin evne til å gjennomføre de akuttmedisinske prosedyrene 

lavere enn anestesisykepleierne. Både anestesi- og intensivutdanningene er rettet mot akutt 

og kritisk syke, og gjennomføring av akuttmedisinske prosedyrer hører til yrkesutøvelsen i 

begge utdanningsgruppene (21,22). En mulig årsak til denne forskjellen kan være at 

intensivsykepleierne ofte behandler pasienter som befinner seg i avdelingen og som har 

tuber og kanyler, mens anestesisykepleierne er trent på å etablere sikker luftvei og 

intravenøs tilgang utenfor sitt eget arbeidssted.  

Anestesiutdanningen vektlegger kompetanse innen pre-hospital vurdering og behandling. 

Anestesisykepleiere deltar i tillegg i traumeteam, og rykker ut med ambulanse. På 

bakgrunn av denne kompetansen hadde vi forventet en forskjell i egenvurdert kompetanse 

mellom anestesi- og intensivsykepleierne i behandlingen av en hardt skadd pasient. Til 

sammenligning var det ingen signifikante forskjeller mellom sykepleierne i gruppen med 

annen/ingen videreutdanning og anestesi- og intensivsykepleierne. Sykepleierne uten noen 

videreutdanning vurderte seg også like kompetente som de andre i alle 

utdanningsgruppene. 
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Alle respondentene i utvalget hadde erfaring fra akuttmedisinske avdelinger, og det kan ha 

bidratt til at alle skåret like høyt i spørsmålene innen akuttmedisin. Flere studier antyder at 

erfarne individer vurderer sin kompetanse høyere enn mindre erfarne (23), men når 

hverken lengden på erfaringen eller type erfaring påvirker resultatet i denne undersøkelsen 

kan det skyldes flere faktorer: Offshoresykepleiere pålegges mange kurs innen 

akuttmedisin, og må trene sammen med førstehjelpslaget og installasjonenes beredskapslag 

hver jobbrotasjon. Hyppige øvelser, samtreninger og kurs med repetisjoner kan øke 

opplevelsen av kompetanse.  Offshoresykepleiere jobber alene og må raskt lære å takle 

situasjoner på egen hånd.  

Kompetanse utvikles også mens man jobber, og når lengden på offshoreerfaringen i denne 

undersøkelsen ikke betyr noe for egenvurdert kompetanse kan andre faktorer som 

selvseleksjon og urealistisk tro på egne evner påvirke resultatet (14). Forskning har vist at 

de minst kompetente ikke bare mangler kompetansen, men også evnen til å vurdere hva 

som utgjør høy kompetanse innen fagområdet. De som har mindre erfaring fra et område, 

og mindre utdannelse har ikke den samme forståelsen av hvor de egentlig ligger i en større 

sammenheng (24). Samtidig som de mest kompetente er bedre til å vurdere sin 

kompetanse, har de også en tendens til å tro at en oppgave som er lett for dem også må 

være lett for andre. Dette fører til at de nedvurderer sin kompetanse i forhold til sine 

kollegaer (25).  

Det største pasientvolumet offshore består av pasienter som trenger behandling for mindre 

alvorlige tilstander (7,17) og dette kan ha bidratt til at erfaring fra legevakt og akuttmottak 

ble vurdert som mer relevant enn erfaring fra anestesi- og intensivavdelinger. Det er lite 

akuttmedisin offshore, slik at respondentene kan ha lite erfaring med å takle slike sitasjoner 

alene. Resultatet er likevel ikke i tråd med respondentenes ønske om mer erfaring fra 

akuttmedisin, eller at alle vurderer sin kompetanse i akuttmedisin til å være meget god. 

  

Svarene i området for medisinsk vurderingskompetanse hadde større spredning med lavere 

gjennomsnittskåre. Spørsmålene var rettet mot undersøkelser og vurderinger innen mange 

medisinske spesialiteter som hører til legenes kompetanseområde, og det kan ha bidratt til 

at respondentene reflekterte mer over eget kompetansenivå. Forfatterne av flere studier 

antydet at når respondentene målte kompetansen opp mot en gitt standard, samsvarte 

selvevalueringen bedre med ekspertvurderinger (23,24). For eksempel ble respondentene 
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bedt om å vurdere sin evne til å gjennomføre en nevrologisk undersøkelse. Det er en 

omfattende undersøkelse og kan delvis gjennomføres ved å følge anvisningene i NEL, men 

de færreste sykepleiere har erfaringsgrunnlag for å gjennomføre alle momentene. 

Utvalgsstørrelsen i medisinsk vurderingskompetanse var for liten til at signifikante 

forskjeller mellom gruppene ble påvist.   

I dette utvalget har kvinnene lengre klinisk erfaring enn menn og en årsak kan være at 

kvinner venter lengre med å søke offshorestillinger. Men forskning har også vist at der 

kvinner og menn har lik kompetanse, må kvinner gjennomsnittlig ha 6 måneder lengre 

erfaring enn menn før arbeidsgivere tilbyr ansettelse (26). Studier som undersøker 

forskjeller mellom egne vurderinger og målt nivå, viser også at kvinner vurderer sin 

kompetanse signifikant lavere enn menn (27), selv om utdanning, kognitive evner og 

persepsjonsevne er likt (28). 

Alle respondentene i denne studien, uavhengig av gruppe, skåret høyt på 

omsorgskompetanse, og evne til å reflektere over og begrunne egne handlinger. 

Omsorgskompetanse ansees som en integrert del av sykepleieyrket, og sykepleiere blir 

gjennom grunnutdanningen utfordret til klinisk refleksjon (24).  

Studiens begrensninger 

En av fordelene med spørreundersøkelser er mulighetene for flere respondenter, mens 

påliteligheten er usikker, spesielt hos respondenter med lav kompetanse. Det er også økt 

mulighet for at de som føler seg minst kompetent ikke deltar, eller at de gir seg selv høyere 

skåre fordi resultatet kan påvirke deres muligheter for framtidig jobb (14). Faktorer som 

kan ha virket negativt på deltakelsen er formidling gjennom tredje part, utsendelse av 

spørreskjema i sykepleiernes friperioder, og at spørsmålene ble oppfattet som lite 

relevante. 

Spørreskjemaets utforming med mangel på gode standarder og kriterier for selv-evaluering 

(23), samt at det ikke var noen intervensjon kan har virket negativt på resultatet. Validitet 

av spørreskjemaet er heller ikke testet.   
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KONKLUSJON 

Resultatet av denne spørreundersøkelsen viste ingen forskjell i selv-rapportert kompetanse 

til tross for store forskjeller i respondentenes videreutdannings- og erfaringsbakgrunn. Det 

ble heller ikke påvist en sammenheng hvor tidligere erfaring hadde betydning for selv-

rapportert kompetanse. Valeberg, Grønseth og Fagermoens undersøkelse (15) viste at 

spesialsykepleiere opplevde en økning i kompetanse etter endt videreutdanning. Annet 

helsepersonell, politikere og samfunnet for øvrig anser videreutdanning som nødvendig for 

kompetanseheving (29). Troverdigheten av resultatet i denne spørreundersøkelsen er derfor 

lav.  

Det bør forskes videre på offshoresykepleieres kompetanse for å undersøke om 

myndighetenes fravikelse av krav om anestesi- eventuelt intensivutdanning har hatt 

konsekvenser for pasientbehandlingen og den akuttmedisinske beredskapen i 

offshoreindustrien. Videre forskning bør ha sterkere design, og eventuelt ha med 

evalueringer utført av faglig leder og data fra pasientjournaler. 
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nøkkelord fra listen du kan velge fra. Velg minst ett som angir anvendt forskningsdesign. 

Det engelske sammendrag (abstract) fremstilles på egen side. 
Artikkelmanuskriptets engelskspråklige tittel fremstilles øverst på siden (maksimalt 90 
tegn). 
Det engelske sammendraget skal være en direkteoversetting av det norske sammendraget. 
Lengde: maksimalt 1500 tegn inkludert mellomrom. Nederst på siden oppgir du 3–5 
engelske nøkkelord (key words). 

  

Tekstsider 

Generelle regler for vitenskapelig tekstproduksjon etterstreves og disposisjonen beror på 
artikkelmanuskriptets karakteristika. 
Overskriftene i den fortløpende teksten skal være korte og tydelige og markeres med tykke 
bokstaver. 
Tidsskriftet tilstreber at språket i artiklene har aktiv fremfor en passiv setningsoppbygging: 
Eksempel på aktiv setning: Sykepleieren delte ut medisiner. (Subjektet utfører handlingen 
– sykepleieren deler ut…) 
Eksempel på passiv setning: Medisinene blir utdelt av sykepleier. (Subjektet deler ikke ut – 
medisinene blir utdelt…) 

  

  

http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=116751
http://minvei.no/read/7c7b6caa-400a-4c46-9b4a-f441ae9617ff
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Oppbygging av selve artikkelen 

Til artikkelmanuskripter som baseres i empiriske studier anbefales følgende struktur: 
Introduksjon til emnet/tematikken, som avsluttes med: «Hensikten med studien er å …». 
Hensikt med studien og problemstilling(er). 
Metodedel (forskningsdesign og metoder samt datainnsamlingsmetode, gjennomføring 
(inkludert hvilken tidsperiode og år data ble samlet inn), bearbeiding og analyse av data, 
godkjenning av REK evt. Personvernombudet og andre relevante instanser). 
Resultater. Her beskrives resultatene som besvarer studiens problemstilling i en logisk 
rekkefølge og uten diskusjon. Resultater som fremstilles i tabeller skal ikke gjentas i 
teksten. Hver tabell/figur skal ha en henvisning i teksten som viser til tabellen/figuren. Vi 
anbefaler at forfattere som bruker kvantitativ metode får studien vurdert av statistiker før 
den sendes inn. 
Diskusjon (validitetsdiskusjon skal inkluderes i den generelle diskusjonen over studiens 
resultat). Studiens resultater drøftes i relasjon til problemstillingen og annen internasjonal 
relevant forskning. Studiens begrensinger/svakheter angis hvilke konsekvenser disse har 
for tolkning av funnene. 
Konklusjon Implikasjoner for sykepleiepraksis, videre forskning og eventuelt 
teoriutvikling. Konklusjonen må fullt ut underbygges av funnene som er gjort. 
 

Figurer og tabeller 

Kun en tabell eller figur pr. siden. Disse kan lastes opp som endel av hoveddokumentet (på 
egne sider etter referansene) eller som egne dokumenter. Figurer og tabeller skal være 
selvforklarende og så enkle å forstå som mulig. 
Hver figur og tabell nummereres i den rekkefølgen som de forekommer i teksten. 
Ved figurer skrives teksten under figuren og ved tabeller skrives teksten over tabellen. 
Figurer og tabeller bør tåle forminsking i forbindelse med redaksjonell trykkingsarbeid. 
Flytdiagrammer i artikler som bruker flytdiagrammer bør disse følge malen utarbeidet av 
CONSORT-gruppen 

 
 

  

http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=154633
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=286923
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=409584
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=302089
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=532003
http://www.sykepleien.no/Content/681667/nyttestoff_konklusjon_6252.pdf
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=397483
http://www.consort-statement.org/consort-statement/flow-diagram0/


21 
 

Referanser 

Angis etter Vancouver-systemet. Det vil si at referansene gis fortløpende nummer i 
parentes i teksten og føres fortløpende i litteraturhenvisningen. 

For tidsskrift som har løpende sidenummerering gjennom hele året skal årgang men ikke 
utgave oppgis. Ved insendigen lenker manuskripthåndteringsprogrammet referanselisten til 
andre databaser. Dette forutsetter at forfatterne oppgir referansene korrekt. Dette er spesielt 
viktig for referanser til artikler på engelsk.  
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Refleksjonsoppgave 

 

Hvilken kompetanse er rett kompetanse på 
en offshoreinstallasjon? 
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2 Innledning  
 

I første del av denne Masteroppgaven ble det gjennomført en spørreundersøkelse hvor 

offshoresykepleiere med forskjellig bakgrunn ble bedt om å evaluere sin egen kompetanse. 

Resultatet viste at respondenter uten videreutdanning og med kort klinisk erfaring vurderte 

sin kompetanse til å være like god som hos spesialsykepleiere med lang klinisk erfaring. På 

bakgrunn av videreutdannings- og erfaringsbakgrunn var det forventet at det skulle 

framkomme forskjeller i egenvurdert kompetanse. Spesielt var det forventet at de to 

kompetanseområdene medisinsk vurderingskompetanse og 

medisinskbehandlingskompetanse hadde resultert i forskjeller mellom spesialsykepleiere i 

anestesi- og intensiv, og sykepleiere med annen bakgrunn. Denne forventningen er 

begrunnet i at hovedfunksjonen til en offshoresykepleier er å ivareta den akuttmedisinske 

beredskapen, og at målet for videreutdanning i anestesi- og intensivsykepleie er nettopp å 

etterkomme/fylle helsevesenet og samfunnets behov for spesialisert sykepleiekompetanse 

til akutt og kritisk syke.  

Spørsmålene i medisinsk behandlingskompetanse dreide seg om avgjørelser om behandling 

tatt på selvstendig grunnlag og livreddende akuttmedisinsk behandling som må kunne 

utføres før vaktlege kontaktes. Området medisinsk vurderingskompetanse inneholdt 

spørsmål om evne til å gjennomføre undersøkelser som vanligvis hører til legenes 

kompetanseområde, samt vurdering av akutte luftveisproblemer, nevrologiske tilstander og 

hjerteproblemer (ekg).  

 

2.1 Problemstilling 
 

På bakgrunn av funnene i spørreundersøkelsen vil det i denne oppgaven bli presentert 

litteratur og forskning som kan belyse hva noen av forskjellene i kompetanse er mellom 

utdanningsgruppene Anestesisykepleiere, Intensivsykepleiere, Operasjonssykepleiere, 

Akuttsykepleiere, sykepleiere med Paramedic-utdanning (for ambulansepersonell) og 



24 
 

sykepleiere uten videreutdanning. Funnene vil bli diskutert i forhold til innholdet i 

myndighetenes krav og om offshoresykepleiere med forskjellig bakgrunn har kompetanse 

til å imøtekomme disse kravene. Forskningsspørsmålene blir som følger: 

- Hvilke kompetansekrav for offshoresykepleiere er knyttet til områdene medisinsk 

vurderingskompetanse og medisinsk behandlingskompetanse? 

- Finnes det forskning som kan dokumentere hva som utgjør god nok kompetanse i 

kompetanseområdene medisinsk vurderingskompetanse og medisinsk 

behandlingskompetanse? 

- Sier forskningslitteraturen noe om ulike kompetansenivå mellom 

utdanningsgruppene?  

- Er det noen utdanningsgrupper som skiller seg ut som bedre egnet? 

 

2.2 Kompetanse og erfaring 
 

I boken Developing Professional Kowledge and Competence skriver Eurat at profesjonell 

kompetanse ikke kan karakteriseres uavhengig av hvordan det læres og hvordan det brukes 

(Eurat 1994). Han peker på at utdanningen innen en profesjon først må kunne 

karakteriseres av spesialisert og systematisert kunnskap hvorfra teori og konsepter utvikles, 

og hvor generaliserbarhet legges til grunn for handlingsprinsipper. Videre mener han at 

alle profesjonelle prosesser også har betydelige elementer av menneskers forkunnskaper og 

refleksjon over egne uformelle erfaringer integrert. Intensjonen om å tilegne seg kunnskap 

innen en disiplin forutsetter refleksjon etter en erfaring. Kunnskap om prosesser og 

hvordan gjennomføre ulike prosesser bidrar til profesjonelle handlinger. Høyere 

utviklingen av profesjonell kunnskap og kompetanse skjer gjennom erfaring innen feltet, 

og å gjøre sammenligninger og gjenkjenne mønstre slik at små, nesten umerkelige 

endringer kan oppfattes. Erfaring forklares som sammenstilling av evidens fra mange ulike 

kilder og erfaringer, og umiddelbar tolkning av informasjon.   

Profesjonell yrkesutøvelse er oppnådd når handlinger basert på rutine vises gjennom 
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automatisk utførelse av komplekse handlingssekvenser, noe som ofte omfatter store 

mengder rask beslutningstaking. Eurat beskriver denne høyere formen for profesjonell 

yrkesutøvelse som intuitiv fordi den kan være vanskelig å verbalisere, og presiserer at dette 

er et dilemma som karakteriserer store områder av profesjonell yrkesutøvelse. 

På 1980-tallet gjorde Klein og kollegaer forskning på hvordan erfaring brukes for å unngå 

de begrensninger som analytiske vurderinger gir i situasjoner hvor tid er en kritisk faktor 

(G.A. Klein, 1998; G. A. Klein, Orasanu, Calderwood, & Zsambok, 1993). Deres funn 

viste at erfarne brannledere, militære offiserer og intensivsykepleiere tok raske avgjørelser 

basert på gjenkjennelse fra tidligere erfaringer i opp til 80 % av tilfellene. Modellen ble 

kalt Recognition Primed Desicion Model (RPD), og et av momentene i modellen er at 

erfarne beslutningstakere raskt identifiserer en god første beslutning uten og måtte støtte 

seg til analysestrategier med mange alternativer. Sentrale funn var at alle former for 

avgjørelser som ble tatt under vanskelige forhold forbundet med høy risiko, ble foretatt på 

bakgrunn av at noe i sitasjonen matchet kjente handlinger eller scenarioer.  

 

 Oppgavens begrensinger 2.2.1

 

Bortsett fra data som omhandler medevac er det ikke funnet forskning eller statistikker på 

hvilke helseproblemer som er mest vanlige å behandle på helsekontorene offshore, eller i 

hvilken grad offshoresykepleiere selvstendig undersøker og behandler disse sykdommene 

og tilstandene i henhold til beste praksis og anbefalinger i Norsk Elektronisk legehåndbok. 

Det er derfor nødvendig å begrense oppgaven til det som finnes av publisert materiale, som 

kun omfatter de dårligste pasientene hvor livsviktige funksjoner er truet, og som raskest 

mulig må evakueres til sykehus.  
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3 Myndighetenes krav- og forskning 
på utdanningsgruppenes kompetanse 
 

Oljeselskapene i Norge bestemte seg for å ansette sykepleiere før myndighetene hadde 

utarbeidet noen regler i forhold til kompetanse. I en serie intervjuer i tidsskriftet Sykepleien 

understrekes det at beredskapsfunksjonen er viktigst, men at daglige konsultasjoner er den 

mest synlige delen av virksomheten utad (Bjelland, 1986; Hop, 1992; Tronsmoen, 1992).  

Alvorlige personskader er sjelden på offshoreinstallasjoner (Petroleumstilsynet, 2014;  

Center of Disease Control, 2013) og i 2006 ble tallene for medevac fra Norsk sektor 

presentert på Oljeprodusentenes Internasjonale konferanse (Evensen & Brattebø, 2006). I 

en periode på 10 år ble 552 pasienter evakuert til land. Av 552 pasienter ble 16 

traumepasienter klassifisert som alvorlig skadd, 4 av disse pasientene døde. Akutt 

hjertesykdom var i 2006 fremste årsak til Medevac, med akutt abdomen som nummer to og 

skader på ekstremiteter på tredjeplass. 

 

3.1 Overordnede krav til kompetanse og 
helsefaglig nivå offshore 
 

Det er flere lover og forskrifter som regulerer helsetjenesten offshore. De viktigste er 

Helsepersonell-loven, Styringsforskriften, Aktivitetsforskriften og Rammeforskriften. 

Helsepersonell-lovens kapittel 2, som omhandler forsvarlighet, sier at helsepersonell skal 

innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner. Kapittel 3 sier at virksomheter skal 

organiseres slik at helsepersonell blir i stand til å utføre sine plikter (Lov om 

Helsepersonell 2015) 

Styringsforskriftens § 14 setter krav til at den ansvarlige skal sikre tilstrekkelig kompetanse 

til de oppgaver man er satt til i petroleumsvirksomheten, spesielt der feilhandlinger kan få 

store konsekvenser for helse, miljø eller sikkerhet (Helse- og omsorgsdepartementet, 
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2011). Både akutte tilstander og andre medisinske problemer skal diagnostiseres og 

behandles før det eskalerer til en mer alvorlig tilstand. Det har over tid vært en 

oppmykning i helsekrav til offshore-arbeidere, og medikamenter som for eksempel 

Marevan® er nå tillatt med visse restriksjoner. Personer med kronisk sykdom kan få 

helseattest så lenge det ikke medfører en sikkerhetsrisiko under arbeid og evakuering, og 

de må kunne klare seg uten faste medisiner om nødvendig (Helsedirektoratet, 2014b). Det 

betyr at sykepleiere også må identifisere, undersøke og behandle forverring av eksisterende 

tilstander.  

I Aktivitetsforskriftens kapittel III heter det: «Helsetjenesten skal (….) utføre diagnostikk 

og behandling i forbindelse med sykdom og skader, deriblant organisere førstehjelp ved 

ulykker». Aktivitetsforskriften § 8 og Rammeforskriftens § 12 og 16 setter som krav at alle 

som oppholder seg på innretningen skal ha tilgang på faglig forsvarlig helsetjeneste 

(Arbeids- og sosialdepartementet 2011; Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet 2011). Et mål er at helsetjenestene 

offshore skal ha samme nivå som on-shore (Brattebø, 2011).  Bakgrunn for dette er at 

offshorearbeidere er avskåret fra de vanlige helsetjenestene i sine hjemkommuner, og 

selskapene skal derfor sikre at de har tilgang på tilsvarende helsehjelp når de er på jobb.  

Rammeforskriften § 10 sier at det skal etableres et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet. 

Innholdet i myndighetenes krav er ikke utdypet med spesifikke krav til hvilke prosedyrer 

eller hvilken behandling offshoresykepleier skal kunne utføre. Oljeindustrien har derfor 

utviklet egne industri-spesifikke standarder på helse, miljø og sikkerhet, hvor 

akuttmedisinsk respons - Medical Emergency Response (MER) er beskrevet med krav til 

utstyr, medisiner og organisering av medisinsk støtte fra land ( International Association of 

Drilling Contractors, 2006). Det er også spesifisert at det skal være en kvalifisert Rig 

Medic (myndighetenes krav til bakgrunn varierer mellom landene) ombord og at 

behandlingsprotokoller for alle vanlige tilstander skal utvikles.  
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3.2 Faglig forsvarlig vurdering og behandling av 
pasienter offshore 
 

I en egen publikasjon har Norsk sykepleierforbund (NSF) sammenfattet hva som ligger i 

begrepet Faglig Forsvarlighet for brukere av helse- og omsorgstjenester ( Norsk 

Sykepleierforbund, 2013). De peker på at faglig minstestandard må ligge høyere enn 

rettslig minstestandard for å unngå å opptre faglig uforsvarlig. Fordi det er et mål at 

helsetjenesten offshore skal ha samme nivå som på land (Brattebø, 2011), er det to 

veiledere som er aktuelle å se på. Kvalitetskrav for somatiske akuttmottak 

(Helsedirektoratet, 2014a) beskriver noen kvalitetskrav til helsetjenesten. Blant annet skal 

det i situasjoner med stor hastegrad tilkalles team for å sikre klinisk undersøkelse, 

laboratoriediagnostikk og parallell førstehjelp, og tilstander som forårsaker svikt av vitale 

funksjoner er beskrevet med krav til hvilken behandling som kreves videre. Det er også 

beskrevet krav til avanserte utredninger og behandling basert på beste praksis. Den andre 

veilederen er Masseskadetriage (triage betyr sortering av syke og skadde) 

(Helsedirektoratet, 2013a). Det er en veileder i hvordan pasientenes hastegrad og 

nødvendige tiltak raskt og enkelt klassifiseres.  

Kvalitetskrav for somatiske akuttmottak omtaler selvsagt mange undersøkelser og 

behandlinger som er urealistiske og heller ikke vurdert som gjennomførbart med de 

begrensede ressurser som finnes offshore. Men dersom helsetjenesten offshore skal holde 

samme nivå som på land, er riktig vurdering og behandling av akutte tilstander essensielt. 

Derfor er undersøkelsesmetodikken som Masseskadetriage baseres på, aktuell å presentere 

og drøfte i forhold til forskning på aktuelle problemstillinger i akuttmedisin og hva som 

således kan betegnes som god kompetanse innen medisinsk vurderingskompetanse og 

medisinsk behandlingskompetanse. 
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3.3 Sentral kompetanse i akuttmedisin 
 

Sentrale krav til helsetjenesten offshore er at førstehjelp og behandling av svikt i vitale 

funksjoner skal kunne utføres samtidig med klinisk undersøkelse og lab undersøkelser. 

Offshoresykepleiere har ansvar for å vurdere og starte behandling av livstruende tilstander, 

svikt i vitale funksjoner og behandling av tilstander som har potensiale til å raskt forverres 

før vaktlege kontaktes. Behandling initieres på bakgrunn funn under punktene 

Airway=luftveier, Breathing=ventilasjon, Circulation=sirkulasjon, Disability=nevrologi, 

Exposure=helkroppsundersøkelse (ABCDE). Dette er undersøkelsesmetodikken i 

masseskadetriage, og som brukes for å undersøke en pasient systematisk (Thim, Krarup, 

Grove, & Løfgren, 2010). Algoritmen ble utviklet for å hjelpe helsepersonell som sjelden 

har akutt syke og skadde pasienter til å vurdere og å stoppe opp for å gjennomføre 

prioriterte tiltak ved livstruende tilstander. Metoden skal hjelpe helsepersonell i å få 

overblikk over hvor alvorlig situasjonen er og iverksette tiltak.  I en setting hvor kvalifisert 

hjelp på et høyere nivå er flere timer unna, og værforhold kan hindre transport i lengre 

perioder, er det forventet at sykepleier skal kunne opprettholde livsviktige funksjoner til 

assistanse ankommer installasjonen (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011). Forskning 

som viser hva som utgjør kompetanse innen ABCDE, og hvordan og hvor kompetansen 

tilegnes er derfor viktig for å få vite hvilke sykepleiere som oppfyller myndighetenes krav. 

A = Airway 

Ikke-anestesiologisk personell anbefales å sikre frie luftveier pre-hospitalet ved å legge 

pasienten i traumeleie (Berlac et al., 2008). Tidligere var det vanlig å gi opplæring i bruk 

av endotrakeale tuber (ET) offshore. Flere studier har imidlertid påvist en klar 

sammenheng mellom hvor mange ganger ikke-anestesiologisk personell har gjennomført 

endotrakeal intubasjon og hvor vellykket det har vært (Grissom et al., 2014: Hohenstein, 

Schultheis, Winning, Rupp, & Fleischmann, 2013). En studie viste at første års 

assistentleger i anestesi måtte gjøre 57 intubasjoner før de hadde en suksessrate på over 90 

% (Deakin, Clarke, et al., 2010). Offshore har sykepleiere derfor fått delegasjon på å legge 

ned larynkstube (LTS) dersom frie luftveier ikke oppnås ved traumeleie. Det har imidlertid 

vist seg å være vanskeligere å lykkes med larynkstube enn først antatt. Personell uten 
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anestesibakgrunn erfarer mange problemer både med å plassere LTS ( Sunde et al., 2012; 

Flaishon et al., 2004) og de har problemer med å erkjenne utilstrekkelig ventilasjon 

forårsaket av feilplassering (Bernhard et al., 2014). Det er også funnet at deltakelse på 

akuttmedisinske kurs er ikke tilstrekkelig til å lære god luftveishåndtering (Deakin, 

Murphy, Couzins, & Mason, 2010) og at pre-hospitalt personell får for lite erfaring i å 

legge ned LTS (Raatiniemi, Länkimäki, & Martikainen, 2013).  

B = Breathing 

Ved respirasjonssvikt hvor pasientens tilstand ikke bedres ved bruk av 

inhalasjonsmedikamenter, og/eller hvis pasienten har respirasjonsstans må 

offshoresykepleier kunne overtrykks-ventilere pasienten. Leger i akuttmedisin velger ofte å 

ventilere pasienter med maske-bag pre-hospitalt på grunn av skader eller sykdommer 

fremfor å bruke avansert luftveishåndtering (Rognås, Hansen, Kirkegaard, & Tønnesen, 

2013). Maske-bag-ventilasjon (MBV) er imidlertid ikke enkelt, og helsepersonell som 

trener intensivt på å ventilere med maske-bag på dukker, opplever at det ikke er lett og 

overføre til virkelige situasjoner. Det har blitt anslått at MBV mislykkes i 5-50 % av 

tilfellene (Heltne, 2010), og MBV har vist seg å være vanskeligere enn å legge ned en LTS 

og ventilere med den (Russo et al., 2013; Kurola et al., 2004). Forskning har også vist at 

MBV må trenes mere på enn de andre delene i AHLR. 

Traume mot brystveggen som ledsages av respirasjonssvikt kan skyldes ventil-

pneumotoraks. I akuttmedisin brukes kanyle til dekompresjon. Denne prosedyren var en av 

de enkleste å gjennomføre for uerfarne leger i en studie som sammenlignet utførelse av 

flere akuttmedisinske prosedyrer som for eksempel luftveishåndtering (Shapey, Kumar, & 

Roberts, 2012).  

C= Cirkulation 

Opprettholdelse av sirkulasjon forutsetter at hjertet opprettholder pumpefunksjonen. Alle 

sykepleiere offshore må beherske defibrillering, og skal ha opplæring i bruk av 

defibrillatortypen på installasjonen før første arbeidsdag (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2006). Tidlig defibrillering øker overlevelse, (Stiell et al., 2011) 

og det er ikke påvist forskjell i overlevelse ved bruk av manuelle defibrillatorer eller halv-

automatiske defibrillatorer. Det er også vist at det gis flere sjokk der helsepersonell tolker 
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hjerterytmene selv (Norsk Resuscitasjonsråd, 2010), noe som illustrerer hvor vanskelig det 

kan være å tolke elektrokardiogram (ekg). Dataprogrammene i moderne monitor- og 

defibrillatorer vurderes som gode nok til at ambulansepersonell som ikke kan tolke ekg får 

avgjøre om pasienter skal fraktes til sykehus med kardiologisk kompetanse eller til sykehus 

på lavere nivå (Cantor et al., 2012). 

Prinsippene ved behandling av livstruende blødninger har endret seg over tid, og nå har 

erfaringene fra krigshandlingene i Irak og Afghanistan ført til at bruk av tourniquet er 

innført i flere land både militært og sivilt (Kragh et al., 2011). Ved terrorbombingen av 

Boston maraton ble det brukt tourniquet med 100 % overlevelse som resultat (King, 

Larentzakis, & Ramly, 2015). Tourniquet-prinsippet er også innført i selskaper i 

petroleumsindustrien. Kunnskap om bruk av tourniquet er lav hos pre-hospitalt personell 

(Wall, Welander, Smith, Buising, & Sahr, 2014) og anbefalingene er initialt å forsøke med 

direkte kompresjon for å oppnå blødningskontroll (Devlin, 2013; Farstad, 2012).  

Etablering av intravenøs tilgang for å gi medikamenter og væskebehandling ble studert 

blant første års assistentleger i anestesi. Gjennomsnittlig måtte de stikke 57 venekanyler 

før de kom over en suksessrate på over 80 % (de Oliveira Filho 2002). Ved traumer og 

hjertestans kan det være vanskelig å finne vener, derfor kan intravenøs tilgang etableres 

ved hjelp av intraossøs drill dersom venekanylering mislykkes. Mye tyder på at det er 

tilstrekkelig med enkel opplæring (Shapey et al., 2012) men at nytt og godt utprøvd utstyr 

ikke garanterer at man lykkes (Sunde, Heradstveit, Vikenes, & Heltne, 2010). Intraossøs 

drill brukes sjelden intra-hospitalt.  

D= Disability 

Sjekk av nevrologisk status betyr først å sjekke bevissthetsnivå (Thim et al., 2010). Ved 

hodetraume brukes Glasgow Coma Scale (GCS) for å gradere alvorligheten av 

hodeskaden. Pasientens respons med øyereaksjoner, verbale og motoriske respons vurderes 

på en 14 poengs skala. En systematisk gjennomgang av forskning viste at faktorer som 

kunnskap og erfaring virket positivt inn på sykepleieres evne til å vurdere pasientenes 

bevissthetsnivå (Chan, Mattar, & Taylor, 2013). En sammenligning av GCS og skriftlig 

vurdering av pasientene i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus viste mange avvik, 

spesielt der hvor pasientene var ruset, hadde falt eller var tungpustet  (Solowiej, 2014). 
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Face Arm Speach Test (FAST-test) er en måte å identifisere nedsatt cerebral funksjon.  

Sykepleiere bruker mye av sin pleiekapasitet på slagpasienter og forsker mye på 

tematikken (McCormack & Reay, 2013;  Evans, Moore, Royan, & Russell, 2006; Hill, 

Svensson, & Rüter, 2012). En studie viste at ved bruk av enkel systematikk vurderes 

nevrologisk status like bra av både sykepleiere og leger (Byrne, O'Halloran, & Cardwell, 

2011), mens leger er bedre til å vurdere slagsymptomer enn ambulansepersonell (Hill et al., 

2012). En retrospekt studie viste at underdiagnostisering i akuttmottak er et problem hos 

pasienter med milde og a-typiske symptomer (Lever et al., 2013).  

E= Exposure 

Inspeksjon og undersøkelse av pasienter innebærer avdekking og avkledning i henhold til 

Advanced Trauma Life Support-metoden (ATLS). Målet er å finne ut hvilke påvirkninger 

eller skader pasienten er blitt utsatt for. Måling av temperatur og blodsukker hører med 

under Exposure. Avkledning utsetter pasienten for risiko for hypotermi, noe som bidrar til 

forverrelse av den fysiologiske påvirkningen av skadene (Duncan & Moran, 2010). Når 

helsepersonell blir lært opp til å bruke et traumealgoritme, resulterer det i kortere tidsbruk 

innen skader bli avdekket, og behandlet (Bernhard et al., 2007). Anestesi- og 

intensivsykepleiere håndterer pasienter med mild hypotermi rutinemessig i forbindelse 

med kirurgiske aktiviteter (Nunney, 2008).   

 

3.4 Konsekvenser ved feil vurdering og 
behandling 
 

Meningene til erfarne klinikere, såkalt ekspert opinion har vært viktig, men har variert med 

henblikk på hvilke prosedyrer som regnes som viktige i akuttmedisinsk behandling. 

Erfarne klinikere i Canada har forsøkt å finne ut hvor mange ganger de forskjellige 

prosedyrene må utføres for å oppnå prosedyrerelatert kompetanse (Petrosoniak, Herold, & 

Woolfrey, 2013). Hvor viktig det er å ha erfaring med å utføre prosedyrer understrekes av 

effekten sikker utførelse av disse prosedyrene har på morbiditet og overlevelse (Gerhardt, 
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Berry, & Blackbourne, 2011). Erfaring alene utgjør ikke kompetanse, men erfaring ansees 

som en viktig komponent. Kunnskap om komplikasjoner som kan oppstå under utførelsen 

og hvordan disse komplikasjonene skal håndteres er en annen viktig del av å kunne utføre 

en prosedyre (Borges et al., 2010).  

I en studie av tiltak definert som livreddende intervensjon i det amerikanske forsvaret, 

analyserte man overlevelse som kunne tilskrives at helsepersonell hadde utført nødvendige 

prosedyrer, og at det ikke hadde vært noen forsinkelse. Trehundre og atten skadde fra Irak 

og Afghanistan ble inkludert i studien, av disse døde 7 % av skadene de fikk. De som 

overlevde hadde fått utført følgende tiltak: 100 % fikk sikret luftvei, gjort thoracotomi, fikk 

tourniquet og hetastarch (et pulver man strør på et blødende sår for å oppnå hemostase). 

Blant de som ikke overlevde var de samme livreddende tiltakene utført på henholdsvis  

78 % (sikret luftvei) 50 % (thoracotomi) 100 % (tourniquet) og 56 % (hetastarch). Videre 

analyser viste at død kunne potensielt vært unngått hos 40 % som ikke fikk adekvat sikring 

av luftvei og ventilasjon, 60 % som fikk blødningssjokk og til sist, manglende thoracotomi 

hos 20 % (Gerhardt et al., 2011).  

I en annen studie ble 13.220 ambulanseoppdrag i Tyskland analysert. Resultatet viste 

forskjell i behandlingen av pasienter som ble hentet med legebemannet 

helikopterambulanse og de som ble hentet med vanlig ambulanse (Andruszkow et al., 

2013). Legene utførte flere avanserte tiltak og ga mer omfattende behandling på skadested, 

og pasientene var i tillegg hardere skadd. Men til tross for flere infeksjoner og andre 

komplikasjoner senere, var overlevelsen bedre enn hos de pasientene som ble behandlet av 

ambulansepersonell. Resultatet viser hvor viktig prosedyrerelatert kompetanse kan være. 

 

3.5 Utdanningsgruppenes funksjonsbeskrivelse  
 

Det er gjort lite forskning på prosedyrerelatert kompetanse hos sykepleiere og 

spesialsykepleiere i sykehus og pre-hospitalt. Rammeplaner, utdanningsplaner og 

funksjonsbeskrivelsen til hver utdanningsgruppe kan derfor belyse hvilke deler av 

ABCDE-algoritmen de ulike offshoresykepleierne kan være kompetente til å håndtere. 
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Anestesisykepleiers funksjonsområde er foruten å gi anestesi, å etablere sikker luftveier og 

opprettholde vevs-perfusjon i akutte livstruende situasjoner (Utdannings- og  

forskningsdepartementet, 2005a; Norsk anestesiologisk forening, 2010). Rammeplan for 

videreutdanning i anestesisykepleie definerer anestesisykepleiers arbeidsområde til alt pre-

hospitalt arbeid som katastrofeteam, utrykninger og transport av akutt og/eller kritisk syke 

pasienter. På sykehus deltar anestesisykepleier i akuttmedisinsk beredskap med 

traumemottak og stans-team, og skal beherske avansert medisinsk utstyr (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2005a).  

Intensivsykepleiere har en behandlende funksjon hvor de etter forordning eller delegasjon 

fra lege skal gi pasienten hjelp i å opprettholde vitale funksjoner. De skal også sette i gang 

livreddende tiltak i akutte situasjoner, beherske medisinsk utstyr og delta i 

katastrofemedisinsk beredskap (Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av 

intensivsykepleiere, 2002; Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005b).  

Operasjonssykepleiere skal gi operasjonssykepleie til pasienter ved planlagte og akutte 

inngrep, og gjennom leiring og varmekonservering bidra til god vevs-perfusjon (Øgrey, 

Sandersen, Bäckström, & Loraas, 2008). De skal ha kunnskap om akutt og kritisk syke og 

beherske operasjons-teknisk utstyr, og delta i katastrofemedisinsk beredskap. 

Det er ikke laget rammeplan for videreutdanning i akutt-sykepleie. De første kullene med 

akutt-sykepleiere hadde utdanning med varighet på ett semester, men på Høgskolen i 

Østfold har de nå videreutdanning med 90 studiepoeng. Studieplanens læringsmål er at 

akuttsykepleier skal identifisere helsesvikt, utføre kompenserende tiltak ved svikt i 

livsviktige funksjoner og beherske triagering av akutt kritisk syke og skadde (Høgskolen i 

Østfold, 2015).  

Paramedic-utdanning var også tidligere ett semester, nå varierer utdanningsstedenes lengde 

og antall studiepoeng. Høgskolen Betanien i Bergen har er et deltidsstudium med 60 

studiepoeng med læringsmål at paramedic skal beherske og utføre tiltak slik at livsviktige 

funksjoner opprettholdes, og sammen med lege/sykepleier mestre avanserte tiltak 

(Betanien, 2015). Paramedic er ikke en videreutdanning som bygger videre på 

kompetansen til sykepleiere. Sykepleiere er derfor fritatt for alle deler av undervisningen 

som de allerede har tilegnet seg på ulike fagområder i bachelorutdanningen i sykepleie. 

Rammeplan for sykepleierutdanning har ingen krav til håndtering av akuttmedisinske 

situasjoner, men de skal ha handlingsberedskap i arbeidsstedets særegne og spesialiserte 
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behandlingsoppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2008). Det innebærer at de blant annet 

skal motta opplæring basal hjerte-lunge-redning.  
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4 Diskusjon 
 

Det er funnet to områder hvor forskingen viser forskjell i kompetanse mellom 

utdanningsgruppene Anestesisykepleie, Intensivsykepleie, Operasjonssykepleie, 

Akuttsykepleie, sykepleiere med Paramedic-utdanning og sykepleiere uten 

videreutdanning. Det ene området er innen luftveishåndtering, det andre innen ventilasjon 

med maske/bag. 

En ekspertgruppe av leger i Canada vurderte at endotrakeal intubasjon måtte utføres 20 

ganger for å oppnå god nok kompetanse (Petrosoniak et al., 2013). Flere studier viser at 

tallet er langt høyere (Deakin, Clarke, et al., 2010; Sagarin, Barton, Walls, & Ching, 2005) 

og det illustrerer hvor vanskelig det er å estimere hvor mye erfaring som kreves. Selv om 

administrering av LTS har vist seg noe lettere enn og intubere, er det likevel gode grunner 

til å vektlegge kompetanse innen intubering. Komplikasjoner som lekkasje og blokkering 

av luftveier ved nedlegging av LTS (Sunde et al., 2012) er sannsynligvis forbundet med 

mindre erfaringsbasert kunnskap om anatomiske variasjoner og lite erfaring i å gjenkjenne 

utilstrekkelig ventilasjon ved feil administrering av luftveisutstyr. Intensivsykepleiere har 

mye erfaring og kompetanse på vedlikehold og stell av luftveisutstyr som ET og 

trakeotomi-tuber. Pasientene de behandler er ofte intuberte eller trachostomerte av 

anestesipersonell, intensivsykepleiere intuberer sjelden selv. En interessant problemstilling 

er om assistering av anestesilegene ved intubasjoner og annen avansert luftveishåndtering 

er tilstrekkelig til å oppfylle krav til håndtering av luftveier ved bruk av LTS. 

Sannsynligvis har erfarne intensivsykepleiere en betydelig mengdetrening i å håndtere 

forskjellige luftveis-problemer som i noen grad kan kompensere for manglende trening i å 

applisere luftveisutstyr.  

Spørsmålet er om å handle faglig forsvarlig kan etterleves gjennom å ha kunnskap om noe, 

som erstatning for til å ha erfaring med noe. Eurat (1994) omtaler kunnskap om prosedyrer, 

eller prosesser, som teoretisk forankrede handlinger med systematisert kunnskap om 

prinsipper innen disiplinen. Handlingene til en kompetent person preges av gode 

ferdigheter, som gradvis blir rutine gjennom repetisjoner (Eurat 1994). Uttrykket skilled 

behavior er vanskelig å oversette, betydningen omfatter blant annet handling og adferd til 

en kompetent person, men Eurat presiserer at handlingene til erfarne og kompetente 
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individer er noe mer; de karakteriseres av komplekse påfølgende handlinger som er blitt så 

rutinepreget at de utføres automatiske. En situasjon hvor en pasient ikke puster selv vil 

være preget av et svært høyt stressnivå, hvor det er forventet at offshoresykepleier raskt og 

sikkert kan legge ned LTS slik at ventileringen kan gjøres av førstehjelpere. Andre 

prosedyrer må kunne utføres samtidig med ventilering (Helsedirektoratet, 2014a) og det er 

sykepleier som må utføre flere av disse oppgavene. Anestesi- og intensivsykepleiere jobber 

i et høyteknologisk miljø, og er trenet i å overvåke pasienter samtidig som de gjør andre 

oppgaver. Ofte er de alene med en pasient, og gjennom erfaring utvikles kompetanse til å 

gjøre svært raske tiltak uten å måtte analysere og begrunne det på forhånd ( Klein 2008). 

Sykepleiere som jobber som paramedic har mindre erfaring enn antatt i å legge ned LTS. I 

de største byene er det flere oppdrag per årsverk enn i resten av Norge (Eian, 2013; 

Helsedirektoratet, 2013b) men legeambulanse kjører ofte samtidig ut på akutte oppdrag, og 

det er grunn til å anta at paramedic i slike situasjoner agerer som assistenter for legen i 

avansert luftveishåndtering (Betanien, 2015). I Rogaland er det cirka 2 hjertestans per 

årsverk i ambulansen, og studier i England og Finland har dokumentert to intubasjoner per 

ambulansepersonell per år (Deakin, Clarke, et al., 2010; Raatiniemi et al., 2013; Parida, 

Mishra, & Badhe, 2014). Anestesisykepleiere er de eneste sykepleierne i Norge som har 

tilstrekkelig opplæring og mengdetrening i administrering av avansert luftveisutstyr. 

Både anestesi- og intensivsykepleiere har omfattende opplæring og erfaring i ventilering av 

pasienter, noe både operasjonssykepleiere og sykepleiere uten videreutdanning mangler. 

Dersom sykepleieren ikke er godt trent i forskjellige teknikker ved MBV før de blir ansatt 

offshore, er det grunn til å anta at de ikke oppnår målet om god nok kompetanse på et kurs 

med trening på dukker (Russo et al., 2013: El-Orbany & Woehlck, 2009). En 

kompliserende faktor er hvis hjertestans skjer utenfor installasjonens helsekontor, hvor de 

fysiske forholdene kan være trange og vanskelige å komme til. Praktiske ferdigheter det 

trenes på skjer sjelden i den ideelle settingen, og det kan være vanskelig å lykkes med noe 

som ikke sitter helt i fingrene. Erfarne klinikere tar ofte beslutninger basert på de 

mulighetene som byr seg fram. I komplekse situasjoner med høy intensitet med for 

eksempel vanskelige fysiske forhold, kan det være avgjørende for pasientoverlevelsen at 

offshoresykepleier har erfaring med å improvisere og bruke andre teknikker og stillinger 

for å ventilere en pasient enn det som læres på kurs. Videreutdanning i akuttsykepleie er 

primært ment som videreutdanning for sykepleiere som jobber i akuttavdelinger men er det 
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ingenting som tyder på at luftveis-håndtering i akuttmottak kommer til å bli delegert til 

akuttsykepleiere. Hverken leger i akuttmottak eller lungespesialister trenes i avansert 

luftveishåndtering, det utføres alltid av anestesisykepleiere eller anestesileger. Bakgrunn 

for å ha stans- og traumeteam er nettopp å sikre rett kompetanse i en akuttmedisinsk 

sitasjon (Helsedirektoratet, 2014a). Sykepleiere i ambulansetjenesten får noe erfaring i 

MBV, men en studie viste at ambulansepersonell i Nord-Finland maske-ventilerer 

gjennomsnittlig 4,3 pasienter per år (Raatiniemi et al., 2013). Dette tallet er sannsynligvis 

litt høyere i større byer, men uansett er det usikkert om det er tilstrekkelig for å tilegne seg 

erfaring og forsterke innøvde ferdigheter. 

Det ble ikke funnet forskning som viser forskjeller i utdanningsgruppenes kompetanse på 

blødningskontroll eller bedømming av nevrologisk status. Pakking og kompresjon av en 

stor blødning kan ta opp til 10 minutter (Farstad, 2012), og dersom en pasient har flere 

livstruende problemer er det sannsynlig at denne oppgaven blir utført av en førstehjelper på 

installasjonen. Forskjell i kompetanse kan trolig påvises i en studie som sammenligner 

utdanningsgruppene. Intensivsykepleiere har for eksempel observasjoner av pasientenes 

funksjoner som ett av sine kompetansemål på videreutdanningen og har muligheter til å få 

mye erfaring med å bruke skalaer beregnet på å måle bevissthetsnivå. Det er også 

sannsynlig at utdanningsgruppenes kompetanse om hypotermi er varierende. 

Komplikasjoner forbundet med skader med stor blødning er blant annet hypotermi, de 

samme komplikasjonene som er vanlig i forbindelse med kirurgi. Kunnskap om hypertermi 

og hypotermi er pensum på anestesi, operasjon- og intensivutdanningene, og det er en 

daglig utfordring både å forebygge, utføre kompenserende tiltak, og håndtere hypoterme 

pasienter (Nunney, 2008). Pre-hospitalt er det også fokus på hypotermi, med forsøk på å 

forhindre varmetap.  

I Helsedirektoratets kvalitetskrav for somatiske akuttmottak står det at «faglig forsvarlig 

sykepleie innebærer å kunne handle raskt og riktig på basis av faglig vurdering av en 

pasients situasjon» (Helsedirektoratet 2014a). Det stilles krav til at offshoresykepleiere 

skal trene på førstehjelpssituasjoner hver rotasjon, hospitere på relevante steder og at de 

årlig re-sertifiseres i avansert hjerte-lunge redning (AHLR). Noen selskaper arrangerer 

også treningssamlinger med installasjonens førstehjelpsteam. Mange kurs og mye 

treningen med dukker og markører kan gi urealistiske forventinger til sykepleiers 

kompetanse både for selskapene og sykepleierne selv (Deakin, Murphy, et al., 2010). 
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Evalueringen av simulatortreninger er ofte positive, og deltakerne rapporterer at de føler de 

har utbytte av treningen (Landsdalen, Berge, & Bratteb, 2009; Borges et al., 2010). Studier 

hvor effekten av å trene på dukker er evaluert tyder imidlertid på at simulering er bedre 

egnet til å trene deltakerne i å skape orden og systematikk i en kaotisk situasjon enn å trene 

prosedyrerelaterte ferdigheter (Russo et al., 2013; El-Orbany & Woehlck, 2009). Militæret 

trener omfattende innenfor sanitetsfag og en amerikansk studie viste at gruppen som hadde 

trent i 6 måneder var signifikant bedre enn både de erfarne og uerfarne gruppene som 

hadde trent i 4 dager (Schmitz et al., 2014). Dette antyder at hospitering og samtrening i  

2-3 uker per år ikke bidrar til å øke kompetansen innen utførelsen av prosedyrer, i beste 

fall bidrar det til vedlikehold av kompetanse.   

Ingen forskning har vist at sykepleiere uten videreutdanning har den kompetansen som er 

nødvendig offshore. Men kompetanse tilegnes også gjennom erfaring og refleksjon. Ifølge 

Eurat (1994) betyr ferdig utdannet klar til å praktisere. Finnes det evidens som støtter 

muligheten for at lang erfaring innenfor akuttmedisin kan erstatte den kompetansehevingen 

som videreutdanning gir? Forskning viser at erfarne sykepleiere samler inn langt flere 

observasjoner av pasienter enn sykepleiere med kort erfaring (Christensen 2009; 

Hoffmann, Aitken &Duffield 2009). Flere studier har også funnet at læringskurven er 

brattest de første årene, men avflates etter rundt 10 år (Takase 2012). Erfarne personer 

anvender kunnskap som brukes til å sette sammen observasjonene i relevante clustere, og 

kan raskt identifisere en god løsning. Men i en studie som undersøkte hvordan kompetanse 

måles ble fraser som «carry out», «key skills», «perform work» brukt for å definere hva 

kompetanse består av (Bing-Jonsson 2013). Kompetanse utvikles på mange forskjellige 

måter, men uttrykkes gjennom handlinger. Efarne sykepleiere uten videreutdanning har 

sannsynligvis mye kompetanse innen både medisinsk vurderingskompetanse og 

behandlingskompetanse, men de vil aldri kunne tilegne seg høy kompetanse innenfor 

spesialiserte oppgaver som for eksempel luftveishåndtering. Kritiske sitasjoner betinger 

raske avgjørelser og handlinger som nesten er automatiske, og det som ikke har vært 

rutinearbeid i kritiske situasjoner, kan ikke trenes eller kurses til å bli rutine (Klein 1993).  

Ansvaret for pasientbehandlingen offshore er uvanlig stort og overskrider vanlige 

sykepleieroller (Hop, 1992). Arbeidsulykker med alvorlige personskade er redusert fra 

1,54 per million arbeidstimer i 2002 til 0,44 per million arbeidstimer i 2012 

(Petroleumstilsynet 2012). Behovet for akuttmedisinsk beredskap er imidlertid uavhengig 
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av frekvens og antall. Tiltak som guidelines, behandlingsprotokoller og sjekklister er 

innført både i helsevesenet og i petroleumsindustrien. Det blir imidlertid pekt på at slike 

strategier ikke er tilstrekkelig for å øke pasientsikkerheten (Smith A.F., Arfanis,K. 2013; 

Christensen, M. 2009). Internasjonalt er det uttrykt bekymring for at mangelen på 

identifiserbare kvalifikasjoner på overordnet nivå i offshoreindustrien kan føre til 

usikkerhet om hva som er nødvendig av spesialisert utdanning (Ponsonby, Mika, & Irons, 

2009). Både kontoret for offshore helse hos Fylkesmannen i Rogaland og 

Petroleumstilsynet har høy aktivitet med inspeksjoner av arbeid innen helse, miljø og 

sikkerhet. Det er grunn til å tro at deres funn og pålegg har bidratt til å videreutvikle og 

forbedre industristandarden innenfor helseberedskap, med blant annet telemedisin. Dette 

likevel til liten nytte dersom sykepleieren i den «skarpe» enden av teleutstyret ikke har 

tilstrekkelig handlingskompetanse. Ifølge Eurat (1994) bør det gjøre en jobbanalyse hvor 

det beskrives hva jobben er, og hva den bør være for å holde et høyt faglig nivå. Deretter 

må dette linkes til en kompetanseanalyse, som beskriver hva en ansatt må kunne for å 

være, eller bli kompetent til en spesifikk jobb. Kriterier for å vurdere kompetanse må være 

forbundet med evidens for kompetanse og kvalifikasjoner, og standarden som skal brukes i 

evalueringen, og evidens for hvert enkelt kompetansekriterium må kryssjekkes (Eurat 

1994). Selskapene som ansetter sykepleiere har ikke nødvendigvis kompetanse til å 

vurdere hva som er rett sykepleierkompetanse offshore. For en utenforstående kan det være 

lett og tro at akuttmedisinsk kompetanse er hvilken som helst erfaring innen akuttmedisin. 

Huang (2013) betegner dette som en «positiv feedback-loop» hvor utenforstående henter 

uttrykk fra en betegnelse og relaterer det til noe de er fortrolige med, og dermed forblir 

uvitende om hvilke kvalitetskrav som ligger til grunn for betegnelsen (Huang 2013).  

  



41 
 

5 Konklusjon 
 

Forskningslitteratur og utdanningsplaner viser at det er svak eller ingen evidens for at 

sykepleiere uten videreutdanning, sykepleiere med utdanning i akuttsykepleie, 

operasjonssykepleie eller sykepleiere med paramedic-bakgrunn har den nødvendige 

kompetansen til å opprettholde livsviktige funksjoner innen luftveishåndtering og maske-

bag ventilasjon. Det finnes evidens som viser at anestesisykepleiere har den nødvendige 

kompetansen, mens det er svakere evidens for intensivsykepleiere. Det ble ikke funnet 

forskning som kan gi svar på om det er forskjell i kompetansen til sykepleiere med ulik 

bakgrunn innen områdene Circulation, Exposure eller Disability. Det ble også funnet at 

lang erfaring bidrar til at sykepleiere utvikler bedre medisinsk vurderingskompetanse og 

medisinsk behandlingskompetanse, men at erfaring ikke kan erstatte spesialisert 

handlingskompetanse. Det ble ikke undersøkt om det er forskjeller i kompetanse innen de 

andre spørsmålene i områdene medisinsk vurderingskompetanse eller medisinsk 

behandlingskompetanse.  

Mangelen på lett identifiserbare krav til kvalifikasjoner gjør det vanskelig for selskapene å 

ansette sykepleiere med riktig bakgrunn. Videre forskning på prosedyrerelatert 

handlingskompetanse kan bidra til å øke kunnskapen om feltet. Konsekvensene ved å 

ansette sykepleiere uten rett bakgrunn kan være fatale, og det er av høy viktighet å vurdere 

endring av regelverk, eventuelt innføring av en sentral godkjenningsordning for 

offshoresykepleiere.  
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Vedlegg 1 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 «Kompetanse blant sykepleiere offshore» 
Bakgrunn og formål 

Formålet med denne spørreundersøkelsen er å undersøke hvilken kompetanse sykepleiere 
offshore har, og hvilken kompetanse de har brukt for i den daglige kontakten med 
pasienter. Spørreundersøkelsen gjøres som et ledd i en mastergrad i sykepleievitenskap ved 
Universitetet i Oslo.  
Flest mulig sykepleiere som jobber offshore får forespørsel om å delta.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse i studien innebærer at du fyller ut vedlagte spørreundersøkelse på internett. 
For å kunne analysere data spørres det også om hvilken realkompetanse du har. 
Svarene dine vil bli behandlet konfidensielt. Datainnsamlingen avsluttes ved utgangen av 
1. kvartal 2014 og alle e-post adresser slettes. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes medio juni 2015. Resultatene vil bli offentliggjort 
gjennom publikasjon i et relevant tidsskrift. Data kan anvendes i senere forskning og 
publikasjoner. Deltakere vil ikke kunne gjenkjennes av andre i publikasjoner. 

 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med: 

Masterstudent Bente Lyngfoss  
e-post: benteml@studmed.uio.no 
Mobiltelefon 90884960 eller  

Professor Ida Torunn Bjørk 
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