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Stillingens formål og omfang
Bidra til helhetlig og personorientert helsehjelp til pasienter med sammensatte helseutfordringer 
Forebygge sykdomsutvikling 
Bidra til økt grad av selvstendighet for pasienten
Arbeide for sømløse helsetjenester og gode pasientoverganger
Bidra med faglig støtte og undervisning innad i tjenesten 

Arbeidstid: Etter individuell avtale med leder
Lønn: Stillingskode: 7712, «stilling med krav om mastergrad»

Ansvar og myndighet
Stillingens organisasjonsmessige plassering:
AKS-sykepleier organiseres under leder som er mest hensiktsmessig i forhold til funksjonen
Kompetanse og kvalifikasjonskrav:
Mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie (120 sp)

Beskrivelse
Målgruppe:
Pasienter med sammensatte helse- og omsorgsutfordringer, multimorbiditet og/eller kroniske/ langvarige
sykdommer/ tilstander. 

 Det gjøres en avgrensing mot annet helsepersonell med avansert kompetanse på tilgrensende fagområder, jmf
«Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie»

Stillingens ansvarsområde:
Kartlegge, vurdere og følge opp helsetilstand hos pasienter innunder målgruppen der det vurderes at
det er behov for kompetansen til en AKS 
Videreformidle vurderinger til annet helsepersonell for videre oppfølging og behandling
Dokumentere grundig egne kartlegginger, vurderinger og videre plan
Samarbeide med annet helsepersonell som er nødvendig for å gi helhetlig helsehjelp
Bidra til faglig utvikling hos ansatte i kommunen, ved direkte veiledning eller intern undervisning, i
områder som inngår innunder avansert klinisk allmennsykepleier
Delta i endrings- og forbedringsarbeid
Holde seg faglig oppdatert på retningslinjer for behandling, forskningslitteratur innen faget og relevante
prosedyrer
Delta aktivt i nettverk som har som hensikt å utvikle AKS rolle 

Arbeidsoppgaver:
 

Utføre grundig somatisk undersøkelse, utføre kartlegginger av helsetilstand, foreta grundig anamnese,
legemiddelgjennomganger og interaksjonsanalyse 
Følge opp og koordinere helsehjelp til pasienter der oppfølging av AKS er nødvendig, i samarbeid med
relevant helsepersonell
Samarbeide med pasienter/ brukere og pårørende 
Dokumentere kartlegginger, vurderinger og videre plan elektronisk. Dette skal være lett tilgjengelig for
samarbeidende helsepersonell
Undervisning, veiledning og støtte til pasienter og pårørende ut ifra pasientens helsetilstand og
diagnoser
Delta i diskusjons-/ refleksjonsgrupper med annet helsepersonell, ved behov og i allerede opprettede
fora
Undervisning og veiledning til kollegaer og annet helsepersonell

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-03-45
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