
Asker kommune  
– mer enn en jobb

Ønsker du en utfordrende 
jobb med muligheter for 
f aglig utvikling?

Helse  og omsorg sin visjon, 
”Sammen gjør vi det mulig”, 
har et bruker- og medarbei-
derfokus som skal prege 
den daglige yrkesutøvelsen. 
Tjenestene utvikles kontinu-
erlig og vi har blant annet 
etablert en egen Forskning, 
opplærings- og utviklingsav-
deling som skal bidra til høy 
etisk kompetanse, og som 
sikrer at praksis er kunn-
skapsbasert og forsvarlig.

Vi søker:
• sykepleiere
• vernepleiere
• helsefagarbeidere

Les mer om stillingene på 
www.asker.kommune.no, 
ledige stillinger 
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AskerJobbe i

VIGDIS er hjemmesykepleier i Asker og trives godt i en jobb «med uteskoene på», som hun sier.

på jobb kreves det faglig trygghet og selvstendighet. Ofte må det 

tas raske og riktige beslutninger. Derfor ville hun lære mer.

ETTER SAMHANDLINGSREFORMEN er arbeidsdagen 

blitt enda mer utfordrende og innholdsrik, med pasienter i alle 

aldre og med vidt forskjellige behov. Nå tar hun i tillegg til sitt 

ordinære arbeid fatt på oppgaven som IP-koordinator (Indivi-

duell plan) i hjemmesykepleien rettet mot psykisk helse. Vigdis 

får ansvaret for å koordinere de tverrfaglige tjenestene rettet 

mot pasientens ønsker og mål innenfor psykisk helse og rus. 

Vigdis brenner for denne pasientgruppen siden de ofte faller 

mellom to stoler i hjelpeapparatet. 

I HjEMMESykEpLEIEN er det også sykepleiere med 

spesial utdanning innen demens, smertelindring/palliasjon, 

kreft og sår. I tillegg har vi sykepleiere med ekstra fokus på 

ernæring  og helsefagarbeidere med videreutdanning innen 

demens og hverdagsrehabilitering i hjemmet. - Sammen gjør vi 

det mulig, smiler Vigdis. Hun trives best ute blant pasientene 

der de bor. Det er derfor hun liker å jobbe med uteskoene på…

ASkER kOMMUNE har mange pleie og omsorgsmedar-

beidere som er rekruttert fra helt andre yrkesområder. I det 

moderne arbeidslivet er det jo vanlig med en omstilling i løpet 

av et yrkesaktivt liv. Slikt går an i en kommune som stimulerer 

og legger til rette for finansiert videreutdanning.

HILS pÅ VIGDIS ESpEDAL SVENDSEN, sykepleier i 

hjemmesykepleien i Asker. Hun er et godt eksempel på at 

det er mulig å finne nye, meningsfulle arbeidsoppgaver i 

livet. Opprinnelig jobbet hun som administrasjonsleder i det 

private næringslivet, men med små barn var tidsklemma til 

å ta og føle på. Som den omsorgsperson hun er, valgte hun 

å prøve seg innenfor helsevesenet. Det ga mersmak. Hun 

gikk gradene fra pleieassistent, hjelpepleier og til sykepleier. 

Vigdis har arbeidet rundt 10 år i Asker kommune og fullfører 

i dag siste året i videreutdanningen innenfor Psykisk helse og 

rusrelaterte problemer.

VIGDIS ER EN SELVSTENDIG pERSON som liker seg 

godt ute blant hjemmeboende pasienter. For å fungere alene ute 

Vigdis liker å jobbe med    

      uteskoene på …“


