Vejledende funktionsbeskrivelse for en APN-sygeplejerske i xx kommune
Formål

Formålet med APN-funktionen er at:
•

•

Adressere de samfundsmæssige, økonomiske og faglige udfordringer Danmark står overfor i relation til forebyggelse, udredning, diagnosticering, rehabilitering og behandling af specifikke borgere
Sikre, at borgere med komplekse sundhedstilstande eller multisyge borgere med kronisk sygdom, der har gentagne indlæggelser oplever 1) en høj grad af tilgængelighed af sundhedstilbud og en patientsikker indsats, 2) tryghed, kvalitet, kontinuitet
og størst mulig kontrol i relation til eget helbred samt 3) tidlig
indsats, så sygdomsforværringer/indlæggelser i højere grad
undgås eller udskydes.

Funktion

Funktionen tager afsæt i de til enhver tid gældende strategier og indsatsområder, der er prioriteret i den enkelte kommune fx den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Funktionen kan
rette sig imod større eller mindre funktioner i den enkelte kommune.

Ansvar

Er der et bestemt ansvar knyttet til funktionen? Fx APN-sygeplejersken arbejder tværprofessionelt og tværsektorielt og har i afgrænsede, sammensatte og komplekse borgerforløb (multisyge) ansvar
for:
• Analyse af …
• Vurdering af …
• Handlingstiltag ift. …
• Forebyggelsestiltag ift. …
• Samarbejde med …
• Forløbskoordinering med og ift.…

Opgaver

Hvilke opgaver ligger der i funktionen? Fx APN-sygeplejersken udfører:
• Udredning af …
• Diagnosticering af …
• Behandling af …
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Kvalifikationer

Gennemført APN-uddannelse, se studieordningen
Evt. klinisk efteruddannelsesforløb afhængig af funktionsområde/-r
Derudover skal APN-sygeplejersken besidde følgende kompetencer:
•
•
•
•
•

Kunne omsætte klinisk, medicinsk og farmakologisk viden i
konkrete borgerforløb
Have og udvise organisatorisk overblik
Arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang (ICF)
Have gode kommunikative kompetencer
Være god til relationsdannelse

Rammer

Aftales mellem leder og APN-sygeplejerske i den enkelte kommune

Aflønning

Aftales mellem leder og APN-sygeplejerske i den enkelte kommune –
løn følger funktionen

Udarbejdet den

Dato for godkendelse

Næste revisionsdato

Hvornår skal funktionen revideres næste gang (korte intervaller for at
sikre rum til den forventede dynamiske udvikling som APN-funktionen
fordrer organisatorisk og fagligt)

Indholdet i den vejledende funktionsbeskrivelse vil kunne ændre sig i takt med, at APN-uddannelsen og de sundhedsfaglige problemstillinger, som APN-sygeplejersker skal arbejde
med i klinisk praksis, udvikler og ændrer sig.
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