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Ansvarsbeskrivning för specialistsjuksköterskor inom intensivvård och 
anestesisjukvård i samband med Covid-19 pandemin 
 
Riksföreningen för anestesi och intensivvård (Rf AnIva) anser att intensivvård ska organiseras 
och bedrivas i enlighet med nationella och internationella riktlinjer. Det innebär att en 
intensivvårdssjuksköterska utifrån sitt kompetensområde har ansvar för en till två patienter. I 
det extraordinära läge svensk sjukvård befinner sig i samband med Covid-19 kan avsteg från 
riktlinjerna behöva göras. Patienter med Covid-19 i behov av intensivvård har en komplex 
sjukdomsbild som kräver kvalificerad övervakning, behandling och omvårdnad. Detta medför 
att varje patient behöver ha tillgång till intensivvårdssjuksköterskans kompetens. Nuvarande 
situation innebär för specialistsjuksköterskor inom intensivvård och anestesisjukvård: 
 
- Förändrade yrkesroller och arbetssätt då belastningen inom intensivvården 

mångdubblats på kort tid. 
- Ett behov av att omprioritera resurser och omvårdnadsåtgärder vilket innebär en 

utmaning att säkerställa att patienten erhåller en god och patientsäker vård.  
- Etisk stress genom att inte ha möjlighet att ge den vård som utifrån evidens är bäst 

för patienten. 
- En ökad omfattning av handledning, inskolning och samarbete med  kollegor som 

annars inte arbetar inom intensivvården. 
 
Som ett stöd för specialistsjuksköterskor inom intensivvård och anestesisjukvård samt arbets-
ledare och chefer för att säkerställa att patienter erhåller en patientsäker vård har Rf AnIva 
tagit fram nedanstående rekommendationer. 
 
Specialistsjuksköterskor med yrkesexamen inom intensivvård 

- Är arbetsledare för omvårdnadsteamet, leder och fördelar omvårdnadsarbetet 
utifrån medarbetarnas kompetens. Varje medarbetare ansvarar självständigt för att 
utföra uppgifter utifrån aktuell kompetensnivå. 

- Ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av avancerad omvårdnad och 
avancerad medicinsk behandling. 

- Initierar, utför och utvärderar omvårdnadsåtgärder som förebygger att patienten 
drabbas av vårdrelaterade skador. 

 
Specialistsjuksköterskor med yrkesexamen inom anestesisjukvård 

- Ansvarar tillsammans med intensivvårdssjuksköterska för avancerad omvårdnad och 
avancerad medicinsk behandling. 

- Handleds av specialistsjuksköterska inom intensivvård. 
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