
 

 

Funktionsbeskrivelse for brobyggersygeplejerske 

 

Stillingsbetegnelse 

 

Brobyggersygeplejerske 

Organisatorisk  

placering 

 

Klinik Medicin med reference til den afsnitsledende sygeplejerske  

Ansættelsessted 

 

Aalborg Universitetshospital, 

0.5 stilling AMA, Hobro - kombineret med 0.5 basisstilling 

0.5 stilling i Skademodtagelsen, Thisted - kombineret med 0.5 basisstilling 

1.0 stilling i AMA, Aalborg  

 

Hovedfunktion 

 

Brobyggersygeplejersken, skal medvirke til en målrettet indsats ift. styr-

kelse og gennemførelse af behandlingsplan samt udskrivelse på tværs af 

hospitalets (somatik og psykiatri) specialer for svage borgere med kom-

plekse problemstillinger med henblik på kvalitet i patientforløbet med ind-

dragelse af såvel patient som pårørende.  

 

 Koordinere komplekse udskrivelser og etablere opfølgning på tværs 

af specialer i hospitalet og sektorer (region, kommune og almen prak-

sis) både somatik og psykiatri. 

  

 Understøtte svage borgere med komplekse problemstillinger i at gen-

nemføre det planlagte sundhedsfaglige behandlingsforløb på hospita-

let og i eget hjem i samarbejde med almen praksis og kommuner 

samt andre relevante aktører. 

 

 Brobyggersygeplejersken skal kobles til patienten allerede ved ind-

læggelse på hospitalet, således det er et kendt og nærværende ansigt 

i et system, hvor en patient typisk vil møde mange forskellige sund-

hedspersoner. 

 

Ansvarsområde  I samarbejde med sygeplejerske og læge i patientens stamafdeling 

koordinere udskrivelsesplaner. 

 

 I Samarbejde med stamafsnittets personale være med til ”at spotte” 

patienter, der har behov for en målrettet indsats. 

 

 Sikre oplysninger om patientens helbred og behov er overbragt, 

således at kommune og almen praksis kan handle. 

 

 Allerede før patienten bliver udskrevet tage fat i kommunen og aftale, 

at hvilke tiltag, der er brug for, for at patienten kan klare sig i hjemmet.  

 

 Være opsøgende og tage initiativ til udvikling og implementering af 

funktionen for brobyggersygeplejersker på hospitalet og hos tværfag-

lige samarbejdspartnere. 

 

 Etablere en god og tillidsfuld relation til patient og evt. pårørende 

 



 

 

 Brobyggersygeplejerskerne støtter den enkelte, både under indlæg-

gelse, i ambulante forløb og i hjemmet ud fra de sygeplejeetiske ret-

ningslinjer. Dette skal ske under hensyntagen til den enkelte patients 

udfordringer, ressourcer, muligheder for compliance og individuelle 

sundhedskompetencer samt brobyggersygeplejerskernes kliniske 

skøn. Som brobyggersygeplejerske kan man også have en udafkø-

rende funktion. 

 

 Medvirke til at kvaliteten af overgange mellem sektorer og afsnit lever 

op til nationale, regionale og lokale standarder – herunder Sundheds-

aftalen. 

 

 Indgå i netværk for Brobyggersygeplejersker Aalborg Univerversitets-

hospital/ Region Nordjylland m.h.p. at udvikle funktionen, herunder 

opbygge stærke relationer til kommuner, samt hjælpe hinanden (bro-

byggersygeplejersker) på tværs ifm f.eks. ferie og sygdom. 

 

 

Kompetence  

 

  

 Kan arbejde selvstændigt, ansvarligt og struktureret i en hverdag 

fuld af forandringer, opdateringer og med et højt arbejdspres.  

 Kan skabe overblik, prioritere og koordinere den daglige drift  

 Kan kommunikere konstruktivt i alle situationer 

 Er udviklingsorienteret 

 Forståelse for de vilkår og rammer, der er på tværs organisationer 

og politiske sammenhænge.  

 Grundigt kendskab til Sundhedsaftalen 

Kvalifikationskrav 

 

 Bred erfaring- herunder erfaring med udskrivelsesplanlægning både 

indenfor somatik og psykiatri 

 Minimum 2 års erfaring  

 Kan arbejde selvstændigt, ansvarligt og strykureret i en hverdag fuld 

af forandringer, opdateringer og koordinering. 

 Interesseret i at udvikle funktionen løbende 

 Flair for IT 

 Gode evner for formidling 

 Specialuddannelse i borgernær sygepleje 

 

Udarbejdet af: 

 

Leder af Sund Info, Lise Søndergaard  

 

  



 

 

Godkendt af: 

 

 

 

Sygeplejefaglig direktør Lisbeth Kjær Lagoni.  

 

Den 28.08.2019 

 


