Funksjonsbeskrivelse for Øyesykepleier

Øyesykepleieren skal være proaktiv å dele kunnskap og ferdigheter med kolleger og andre,
gjennom undervisning og rådgivning, relatert til det å ivareta øyepasientens behov.
Øyesykepleier arbeider innen spesialisthelsetjenestens sengeposter, poliklinikker,
dagkirurgiske- og operasjonsenheter samt private øyeklinikker. De har spesifikk kunnskap
innen forebygging, rehabilitering, behandling og sykepleie. Øyepasientens alder er fra 0 100 år.
1. Kvalitetskrav
Øyesykepleier har:
a. Autorisasjon som sykepleier
b. Videreutdanning i øyesykepleie på høgskolenivå tilsvarende 60 studiepoeng
2. Plass i organisasjonen
a. Har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar i forhold til sin kliniske yrkesutøvelse.
b. Er direkte ansvarlig overfor nærmeste sykepleiefaglige leder.
c. Har instruksjonsmyndighet i forhold til øyesykepleiefaglig ansvar.
3.Stillingens formål
Øyesykepleier skal utøve øyesykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter i alle aldre,
og sikre at pasienten får et faglig forsvarlig behandlingstilbud i overensstemmelse med NSF`s
yrkesetiske retningslinjer, Lov om pasientrettigheter, Lov om helsepersonell og Lov om
spesialisthelsetjenesten.
4. Funksjons og ansvarsområder
4.0 Pasientbehandling
Øyesykepleier skal ivareta pasientens autonomi og integritet i pasientforløpet
4.1 Øyesykepleierens forebyggende funksjon:
a) Øyesykepleieren skal identifisere helsesvikt eller risiko for helsesvikt på et tidlig stadium,
for deretter å iverksette tiltak| for å forebygge videreutvikling av helsesvikt og eventuell
sykdom.
b) Øyesykepleier skal kontinuerlig observere og vurdere pasientens ressurser, behov for
øyesykepleie og medisinsk behandling
c) Øyesykepleier skal hjelpe pasienten med å minske de følgende sykdommen har for
funksjon og livskvalitet.
d) Øyesykepleier skal hindre komplikasjoner, skader ved undersøkelser og behandling, samt
avverge at nye problem oppstår.
e) Øyesykepleier skal bidra til synshemmede pasienter blir ivaretatt i trygge og tilrettelagte
miljøer.
f) Øyesykepleier har et primærforebyggende ansvar hva gjelder opplysning til befolkningen
om forebygging av øyeskader og behandling av øyelidelser.
g) Øyesykepleier har et generelt opplysningsmedansvar overfor overordnede myndigheter hva
gjelder behov for tilrettelegging av omgivelser som ivaretar synshemmedes behov.

4.2Øyesykepleierens behandlende funksjon
a) Øyesykepleie skal ytes på grunnlag av kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og
pasientens opplevelser, ressurser og behov (se intensiv)

b) Øyesykepleieren skal vurdere, prioritere, og iverksette sykepleietiltak og kontinuerlig
evaluere sykepleiepraksis i samarbeid med pasient og pårørende ut fra pasientens
forutsetninger
c) Øyesykepleieren skal yte kompenserende hjelp ved svikt i pasientens
egenomsorg/funksjonsevne (grad av synshemming/ pasientens ressurser).
Øyesykepleieren skal vurdere pasientens egne ressurser og ut fra denne iverksette
tiltak for å bevare, opprettholde tilnærmet normal funksjon hos pasienten.
d) Øyesykepleieren administrerer medisinsk behandling etter instruks eller delegering fra
ansvarlig lege, og sikrer ved bruk av sin spesialkompetanse at nødvendig medisinsk
behandling gjennomføres på en forsvarlig måte for pasienten.
e) Øyesykepleieren anvender avansert medisinsk teknisk utstyr og sikrer at slikt utstyr
brukes på en forsvarlig og hensiktsmessig måte i pasientbehandlingen.
f) Øyesykepleieren utfører undersøkelser på en faglig forsvarlig måte
g) Hun/han har kunnskap om risikomomenter som er knyttet til disse.
h) Øyesykepleieren tilrettelegger og assisterer ved de vanligste øyekirurgiske inngrep,
undersøkelser og medisinsk behandling, på en målrettet, hensiktsmessig og sikker
måte.
i) Øyesykepleieren mestrer håndtering av øyekirurgiske instrumenter og fører forsvarlig
kontroll av disse.
j) Øyesykepleieren sikrer kontinuitet i pasientens behandling gjennom kontinuerlig
dokumentasjon i pasientjournalen.
k) Øyesykepleieren forholder seg til gjeldende lovverk, kjenner og anvender faglige
etiske retningslinjer, og handler forsvarlig innen eget kompetanseområde.
4.3 Øyesykepleierens lindrende funksjon
a) Øyesykepleieren begrenser omfanget og grad av belastninger pasient og pårørende vil
kunne oppleve i forbindelse med sykdom, skade, behandling, syns-og funksjonshemming.
b) Øyesykepleieren reduserer ubehag, angst, utrygghet, smerte og lidelse.
c) Øyesykepleieren iverksetter trygghetsskapende tiltak og smertelindring samt
optimaliserer miljøet rundt pasienten.
d) Øyesykepleieren hjelper pasienten til å nytte egne ressurser og krefter i mestring av
livssituasjoner, og å redusere ubehag, angst utrygghet, smerte og lidelse som følge av
sykdomsforløp og behandling.
4.4 Øyesykepleierens rehabiliterende funksjon
a) Rehabilitering i øyesykepleien er alle tiltak som tar sikte på å forebygge
komplikasjoner og bedre pasientens funksjonsnivå. Forebyggende, behandlende og
lindrende tiltak har derfor også et rehabiliterende aspekt. Rehabilitering starter allerede
i det akutte stadiet av pasientens behandlingsforløp.
b) Øyesykepleieren vurderer pasientens ressurser og iverksetter tiltak for å bevare,
opprettholde pasientens normale funksjon. Dette innebærer tiltak som, undervisning,
veiledning, motivering samt tiltak for å tilrettelegge pasientens miljø og ADL.
Øyesykepleieren skal ved behov opplyse og informere pasienten om hjelpeinstanser og
hjelpemidler for synshemmede samt være behjelpelige med å opprette kontakt med rett
instans.
c) I samsvar med pasienten ser øyesykepleieren på pårørende som en mulig ressurs i
pasientens rehabilitering.

5 Undervisning
5.1 Øyesykepleierens undervisende funksjon
a) Øyesykepleieren underviser og veileder pasient, pårørende, studenter, egen faggruppe,
annet helsepersonell. Målet er at disse skal ha relevant kunnskap som ivaretar
øyepasientens spesielle behov samt hvordan øyelidelser kan forebygges og behandles.
6 Forskning og fagutvikling
6.1 Øyesykepleierens FOU funksjon
a) Øyesykepleieren holder seg faglig oppdatert, og tar ansvar for sitt behov for
etterutdanning.
b) Øyesykepleieren stimulerer til, deltar i og arbeider selv med fagutvikling og forskning.
Målet er å utvikle og vedlikeholde øyesykepleiefaglig kvalitet innenfor etiske
forsvarlige retningslinjer.
c) Øyesykepleieren deltar i utprøving av nytt medisinsk utstyr.
d) Øyesykepleieren deltar i utarbeidelse og gjennomføring av kvalitetssikringsrutiner.
7. Rådgivning
7.1 Øyesykepleierens administrative funksjon
a) Øyesykepleieren samarbeider i et tverrfaglig team og administrerer sitt arbeid som en
del av en større enhet. Øyesykepleieren samarbeider med egen og virksomhetens
øvrige faggrupper.
b) Øyesykepleieren koordinerer pasientens behandling og undersøkelser.
c) Øyesykepleieren delegerer arbeidsoppgaver innen det til en hver tid gjeldende
ansvarsområde, i samsvar med personalets kompetanse.
d) Øyesykepleieren har medansvar for forsvarlig ressursbruk innen gitte økonomiske
rammer, tilkjennegir økonomiske behov og arbeider for at kvaliteten på øyesykepleien
utvikles.
e) Øyesykepleieren følger retningslinjer for meldeplikt av avvik.
f) Øyesykepleieren bidrar til et godt arbeidsmiljø.
g) Øyesykepleieren er lojal i forhold til ledelsen og virksomhetens overordnede
målsetting.
h) Øyesykepleieren tar opp konflikter via tjenestevei innenfor gjeldende retningslinjer,
lover og forskrifter.

