
 

 

 

 

 

1. Kvalifikasjoner 

Offentlig godkjent hjelpepleier/helsefagarbeider  

  

2. Organisatorisk plassert. 

I linje med avdelingssykepleier som nærmeste overordnet. 

Arbeider under ledelse av sykepleier  

 

3. Ansvar og arbeidsoppgaver. 

 Medansvarlig for den sykepleien som utføres er i samsvar med SUS og MOBA sine målsettinger, 

prosedyrer og rutiner. 

 Utføre pleie og stell av pasienter i forhold til jobb-beskrivelse og tildelte roller og funksjoner i 

kompetanseportalen. Kvalitet av sykepleien skal være av faglig forsvarlig standard.  

(Jfr. Helsepersonelloven §4) 

 Ta ansvar for observasjoner og gjennomførte tiltak til pasienten.  

Rapportere til pasientansvarlig sykepleier og dokumentere observasjoner og gjennomførte tiltak i 

gjeldende dokumentasjonssystem. 

 Medansvar for at MOBA sine ressurser og medisinteknisk utstyr forvaltes forsvarlig. 

 Følge SUS sine retningslinjer i forhold til å melde pasientskader, forhold som kunne ført til skade, HMS 

og ansattskade i Synergi samt rapportere til vaktansvarlig sykepleier på avdeling. 

 Holde seg faglig à jour med utvikling innen sine fagområder ved å delta på undervisning, kurs og møter.  

 Avdelingssykepleier kan pålegge ulike arbeidsoppgaver, for eksempel ansvar for varebestilling, 

medisinteknisk utstyr eller ernæringsscreening. 

 

4. Sertifisering 

 Sertifisering etter godkjente prosedyrer må gjennomføres før en kan utføre arbeidsoppgaver.  

Det er opptil leder innenfor hver seksjon som vurderer nødvendigheten av å søke/ bruke 

dispensasjoner. 

 Ta selvtester og sikre at man er faglig à jour i forhold til tildelte kompetanser. 

 Føre i GAT og godkjenne egne timelister. 

 

5. Samarbeidsforhold. 

 Er lojal mot MOBA sin sykepleieledelse og målsetting. 

 Samarbeider nært med seksjonens øvrige personell og faggrupper. 

 Veileder medarbeidere, nyansatte og lærlinger uti fra sin kompetanse og innenfor ressursområder. 

 Samarbeider med andre aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere. 

 Har medansvar for et godt arbeidsmiljø. 

                      

6. Spesielle bestemmelser. 

 Underlagt bestemmelser i Helsepersonelloven, Pasientrettighetsloven og  

Lov om spesialisthelsetjenesten. 

 Endring i stillingsbeskrivelse kan foretas av arbeidsgiver, etter at saken er forelagt 

stillingsinnehaver og dennes tillitsvalgte skriftlig. 

 

7. Kilder: 

 EQS ID 43247 «Stillingsbeskrivelse helsefagarbeider/ hjelpepleier» 

Stillingsbeskrivelse for offentlig godkjent hjelpepleier/ helsefagarbeider MOBA   EQS ID 7531 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64/§4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=43247&UnitID=1099

