
Stillingens formål
Spesialist i klinisk allmennsykepleie (AKS) skal bidra til helhetlig og pasientrettet helsehjelp til pasienter med
sammensatte og komplekse helseutfordringer. Fokus på å forbygge sykdomsutvikling, bidra til økt selvstendighet,
faglig støtte, undervisning i nært samarbeid med de ansatte i virksomhetene. AKS skal bidra til økt tverrfaglig
samarbeid til det beste for pasienten og arbeide for de sømløse helsetjenestene med fokus på de gode
pasientovergangene, mellom tjenestenivåene.

Ansvars- og myndighetsområder
Samarbeidet vil medføre arbeid på tvers av virksomhetene: Legevakt, legesenter, hjemmetjenesten, omsorgshjem,
sykehjem, og Tildelingskontor. 
Samarbeidspartnere er alle tjenester rundt pasient: Fastlege, fagsykepleier, demenskoordinator, kreftkoordinator,
ledere, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og andre faggrupper som pasienten har. 
Målgruppe er alle pasienter innen Heldøgn omsorg i Notodden kommune, men hovedfokus er på pasienter i
hjemmetjeneste og i heldøgn bemannede omsorgsboliger, samt støttende funksjon til annet helsepersonell. 
Funksjonen er selvstendig, personorientert, helhetlig og koordinerende. 
AKS rapporterer til AKS-leder (Se egen funksjonsbeskrivelse).

Ansvar og arbeidsoppgaver
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 planlegging
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
 

Notodden kommune  09 Helse, re/habilitering, bistand, pleie, omsorg,  09 Virksomheter og stabsfunksjoner
09 Tjenesteområder og Stab  09 Hjemmebaserte tjenester HBT-PHR  09 1 PLANLEGGING (§6) av tjenestene i HBT-PHR
1.1 Virksomhetens mål,oppgaver,organisering, ansvar og myndighet  1.1.2 Ansvar, myndighet og oppgavefordeling
AKS (spesialist i klinisk allmennsykepleie)

Stillingsbeskrivelse spesialist i klinisk
allmennsykepleie (AKS), Notodden kommune



Arbeidsoppgaver:
Utføre grundig somatisk undersøkelse, utføre kartlegginger av helsetilstand, foreta grundig anamnese,

systematiske pasientundersøkelser,  legemiddelgjennomganger og interaksjonsanalyser
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-/ re�eksjonsgrupper med annet helsepersonell, ved behov og i allerede opprettede fora
Undervisning og veiledning til kollegaer og annet helsepersonell

 

 

Absolutte kompetansekrav

Autorisasjon

Førerkort

IKT

Autorisasjon
Sykepleier

Ideelle kompetansekrav

Autorisasjon

Merknader, kvalifikasjoner
Autorisert sykepleier
Mastergrad i avansert klinisk sykepleie (AKS)
Spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie

Evalueringskriterier/kriterier for vurdering av jobbresultat
Evaluering av hvordan AKS fungerer i rollen , i team og samarbeider internt og eksternt.

Virksomhet

Helse- og omsorg->Rådmann

Stasjonering



AKS- team er organisert under kommunalsjef Helse og omsorg

Nærmeste overordnede:

Leder AKS team, AKS- leder/prosjektleder ()

Merknad, plassering i organisasjon
AKS som kompetanse er under utvikling i Notodden kommune . Det utdannes �ere AKS sykepleiere , denne
funksjonsbeskrivelsen vil evalueres parallelt med utviklings arbeidet med �ere AKS sykepleiere. 

Næreste faglige leder

AKS, Leder (Pedersen, Jan-Eilert)
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