
 

 

 

 
Stillings- og arbeidsbeskrivelse  

Bydel St. Hanshaugen 

Stillingstittel Tjenestested 

Avansert klinisk sykepleier Mestrings- og helseavdelingen 

Utdanningskrav Kompetansekrav 

Master i klinisk sykepleie  

Overordnet Sideordnet Underordnet 

Seksjonssjef Ansatte i seksjonen Ingen 
Hovedansvar 

Fokus på helhetlig pasientforløp. Samarbeid med tjenesteansvarlige om oppfølging av særlig sårbare 
brukere.   
Utføre kompetansehevende aktiviteter/internundervisning gjennom faglig engasjement, praktisk 
utførelse, refleksjon og ferdighetstrening. 

Arbeidsoppgaver 

 

• Utføre klinisk arbeid i seksjonen  

• Oppfølging av særlig sårbare brukere i samarbeid med tjenesteansvarlige 

• Fleksibel utarbeiding av egen arbeidsliste knyttet til direkte brukerkontakt ut i fra behovet i 
seksjonen 

• Planlegging/medansvar for oppfølging av nyansatte, ekstravakter, studenter og lærlinger  

• Undervisning, opplæring og veiledning av øvrige ansatte  

• Kvalitetssikring av prosedyrer i samarbeid med fagutviklingssykepleier og ansvar for  
etterlevelse  av prosedyrene  i seksjonen.  

• Sikre systematisk oppfølging av alle brukere  

• Kartlegge kompetanse og planlegge opplæring i seksjoner i samarbeid med fagsykepleier  

• Medansvarlig for systematisk kompetanse- og  kvalitetsutvikling  

• Veilede, undervise og informere brukere, pårørende og kolleger  

• Bidra til tverrfaglig samarbeid  rundt brukerne  

• Fleksibel utarbeiding av egen arbeidsliste knyttet til direkte brukerkontakt ut i fra behovet i 
seksjonen 

 
Samarbeid 

Stillingsinnehaver skal fremme hensiktsmessig kommunikasjon og samarbeid med aktuelle 
samarbeidspartnere. 

Generelt 
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Stillingsinnehaver: 

• Skal til enhver tid bidra til at virksomheten drives innenfor rammene av overordnede politiske og 
administrative vedtak. 

• Kan midlertidig pålegges oppgaver som ikke er nevnt i denne stillingsbeskrivelse når dette er 
hensiktsmessig og/eller nødvendig for driften. 

• Er pålagt taushetsplikt i henhold til Forvaltningslovens § 13 a, Straffelovens § 121 og aktuelle 
særlover. 

• Skal kunne uttale seg på forhånd ved endringer i denne stillingsbeskrivelse. 

• Har et selvstendig ansvar for å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen, og ta ansvar 
for egen jobbutførelse og medansvar for egen jobbutvikling. 

• Skal sørge for at rutiner er på plass som sikrer at arbeidsoppgaver blir løst ved fravær. 

Behandlet i MBU  
 
 
      

Godkjent 
 
 
bydelsdirektør 

 


