Funktionsbeskrivelse –
Tillæg til stillingsbeskrivelse
Navn:
Afdeling: Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Organisatorisk placering

Afsnit: 412/426

Funktion:
Sygeplejersker/jordemødre med
IBCLC uddannelse, der er ansat
på barselsafsnittet
Funktion med reference til afdelingssygeplejersken

Samarbejdspartnere

IBCLC specialisten samarbejder tæt med medarbejdere, det øvrige
fagteam i amning, den tværgående ammespecialist, de øvrige IBCLC
specialister i afdelingen og ledelsen på barselsafsnittet.

Ansvar

IBCLC specialisten har kompetence til og ansvar for at benytte den
opnåede viden fra IBCLC uddannelsen, til at øge kvaliteten af
ammevejledning i barselsafsnittet, så det kommer patienten til gode.
IBCLC specialisten har ansvar for at supervisere og opkvalificere
kompetencer hos de øvrige medarbejderne i forhold til amning sammen
med det øvrige fagteam i amning.
IBCLC specialisten er medansvarlig for, at pleje og vejledning indenfor
ammeområdet i afdelingen udøves, udvikles og dokumenteres i
overensstemmelse med den seneste evidensbaserede viden inden for
området.
IBCLC specialisten er medansvarlig for at sikre overensstemmelse og
sammenhæng indenfor ammevejledning mellem fødeområde,
barselsafsnit og sundhedsplejen ved at deltage i diverse netværksmøder.
IBCLC specialisten har ansvar for at holde sin viden opdateret ved at tage
de fornødne recertificeringer.

Konkrete arbejdsopgaver

Kvalifikationer
Personlige kvalifikationer

Andet
Udarbejdet februar 2016
Senest revideret (dato/år)

•
•
•
•
•

Deltage i fagteamet omkring amning
Varetage pleje af patienter med komplekse ammeforløb
Indgå i bemanding af ammeambulatorie- og barselsambulatorie
Supervisere og sparre med kolleger i forhold til ammevejledning
Deltage i kontinuerlig kvalitetsudvikling af ammeområdet sammen
med tværgående ammespecialist og øvrige IBCLC specialister
• Være behjælpelig med udarbejdelse af VIP’er indenfor
ammeområdet.
• Deltage i netværksmøder med samarbejdspartnere indenfor
ammeområdet i fornødent omfang
• Stå til rådighed med ammekompetencer ved komplekse
ammeforløb i andre afsnit ved behov (f.eks mastiter)
Sygeplejerske eller jordemoder
IBCLC uddannelse
Gode evner til kommunikation og samarbejde
Lyst til at undervise og supervisere kolleger
Være interesseret og engageret i egen og andres faglige udvikling

Originalen opbevares i den lokale personalesag
Kopi udleveres til medarbejderen

