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Behov for økt kompetanse i 

kommunehelsetjenesten…

 ….men hvordan bruke den?

 Noen erfaringer fra pilotprosjekt Virtuell avdeling i 

Eidsberg kommune

 Ny nasjonal plan for Avansert klinisk almennsykepleie

 Spesialistgodkjenning kommer….



Virtuell avdeling…

Sikre nødvendig og tilpasset oppfølging av multisyke

eldre etter utskrivelse fra sykehus til eget hjem:

❖ Ledet av AKGS i tett samarbeid med fysioterapeut

❖ Tidlig intervensjon med helhetlig gjennomgang av 

pasientens   helsestatus og behov for oppfølging 

❖ Sikre dialog med og oppfølging hos fastlege

❖ Samarbeid med andre tjenesteytere (eks. hjspl, ergo, 

frivillige)



Comprehensive geriatric 

assessment (CGA)

 Kompleksiteten hos pasientene er stor

 Bred kartlegging nødvendig

 Ofte undertriagert i akuttmottak

 Liten kontakt med fastlege





Erfaringer med rollen som 

avansert klinisk geriatrisk 

sykepleier i Eidsberg kommune
➢ Kunnskap gjør en forskjell…..

➢ Bruk av kunnskap gjør ennå større forskjell ☺

➢ Tidlig identifisering av behov for og bruk av 

kompetansen

➢ Frigjort stilling innenfor hjemmesykepleien – selvstendig 

rolle

➢ Behov for avansert vurderingskompetanse ved 

uavklart årsak til svikt i funksjonsnivå

➢ Godt samarbeid med fastlegene

➢ Kompetanseoverføring innad i tjenesten



Nasjonal studieplan for avansert 

klinisk allmennsykepleie (AKAS)

 Målgruppen vil være definert til:

 Innbyggere med ulike sykdoms- og helseutfordringer

 Særlig kronisk syke pasienter med sammensatte og 

komplekse behov for sykepleietjenester

 Innbyggere med akutte og/eller kortvarige 

lidelser(omfatter også mennesker med psykiske lidelser 

og rusavhengighet som har særskilt behov for 

oppfølging av sin somatiske helsetilstand i tillegg til sin 

psykiske lidelse)

 Kompetanse knyttet til helseutfordringer hos ulike 

aldersgrupper



Rollen som AKAS (avansert 

klinisk allmennsykepleier)

 Ny selvstendig rolle

 Spesialistgodkjenning

 Plassere fag – og forskerkompetanse i organisasjonen

 Henvisningsrett?

 Forskrivningsrett?

 Diagnostisering?



AKS på ulike arenaer i 

kommunehelsetjenesten

 Særlig være aktuell for hjemmebaserte helse- og 

omsorgstjenester,  sykehjem og helsehus

 Sykepleiere med AKS-kompetanse bør kunne arbeide 

på tvers av enheter og avdelinger

 Behov for denne kompetansen også i legevaktsarbeid 

og kommunal akutt døgnenheter

 AKS-kompetansen vil også være nyttig i enheter for 

psykisk helsearbeid og rustjenester for å sikre fokus på 

pasienters somatiske helsetilstand.

 AKS-kompetanse i teamorganiserte tjenester, bl.a. i 

primærhelseteam og oppfølgingsteam



Kommunehelsetjenesten trenger 

styrket kompetanse! 

AKAS satt i system vil gjøre en 

forskjell  -

både på individ - tjeneste – og 

samfunnsnivå.


