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Samarbejdsaftale mellem brobyggersygeplejer-

sker og Psykiatri i region Nordjylland 

Beskrivelse 

Brobyggersygeplejerskens rolle i psykiatrien vil være at hjælpe psykiatrien med somatiske problem-

stillinger for deres patienter. Målgruppen vil være sårbare og udsatte patienter, der kan have gavn af 

tilbud om forløbskoordination vedr. somatiske tilstande.  

Brobyggersygeplejerskerne indgår i samarbejdet via patientens team, hvor samarbejdet med Psyki-

atrien tilrettelægges dynamisk efter det enkelte forløb, i tæt samarbejde med psykiatriens forløbskoor-

dinatorer og behandlere. Ved aktive forløb i Psykiatrien er det vigtigt at sikrer, at der ikke sker paral-

lelle forløb og at indgangen til psykiatrien sker via patientens team. 

Målsætning 

• At støtte og hjælpe psykiatriske patienter med komplekse somatiske problemstillinger i at 

gennemføre det planlagte sundhedsfaglige behandlingsforløb på somatisk hospital og i eget 

hjem, i samarbejde med relevante aktører. 

• At hjælpe samarbejdspartnere med komplekse udskrivelser hvor der er somatiske problem-

stillinger og etablere opfølgning efter udskrivelse i somatisk hospital og/eller i eget hjem. 

• At bidrage med faglig sparring til samarbejdspartnere på tværs af somatisk og psykiatri.  

 

Målgruppe  

• Patienter med flere samtidige behandlingskrævende sygdomme, hvori der er flere kontakter 

til det psykiatriske og somatiske område samt egen læge.  

• Udsatte borgere med kontakt til den somatiske skadestue, hvor samarbejdsrelationen kan 

starte, hvis der af Liaison-teamet vurderes behov for brobyggersygeplejerskens bidrag i Pati-

entens team/ forløbs-koordineringen. 
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Samarbejde 

Der holdes løbende samarbejdsmøder mellem brobyggersygeplejerskerne og psykiatrien for at styrke 

samarbejdet. Der vil ligeledes blive afholdt studiebesøg med henblik på vidensdeling og udbygning af  

samarbejdet i både somatik og psykiatri.  

 

Samarbejdet organiseres med henvisning til patientens team og igennem de relevante aktører i tea-

met. 

 

Kontakt til brobyggersygeplejerskerne  

Brobyggersygeplejerskerne arbejder som Aalborg Universitetshospitals brobygger-team. De træffes 

alle hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på 97 66 69 00 eller aalborguh.Brobyggersygeplejerske@rn.dk. 

Dog vil der være begrænset tilgængelighed i forbindelse med fælles arbejdsdage, undervisning, op-

læring og formidling. 

Man er velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren eller skrive på mail, så vil man blive 

kontaktet inden for førstkommende hverdag. 

Kontakt til psykiatrien 

I kendte forløb i Psykiatrien kan afdelingens socialrådgiver kontaktes med henblik på opstart af sam-

arbejdet i patientens team. (liste med kontaktoplysninger som bilag). Henvendelser forventes besva-

ret indenfor 24 timer på hverdage. 

Ved generelle spørgsmål, samarbejdsspørgsmål, eller ukendte forløb i Psykiatrien, går kontakten til 

kontakten ledende socialrådgiver Tine Blach, som kan kontaktes på mail tine.blach@rn.dk eller på 

41771704. 

Præcisering af opgaver: 

•   Liason somatik er ikke en del af samarbejdsaftalen 

• Der skal udarbejdes en instruks for hvor oplysninger om aftaler, patientens team mv.  findes i 

journalen – (Tine Blach & Maiken Holm koordinerer) 

• Der skal aftales studiebesøg i psykiatri og somatik i 3. og 4. kvartal 2021 (koordineres med 

Tine Blach og BBS)  

• BBS introduceres kort til indsatser i psykiatrien (koordineres af Tine Blach) – bl.a. Patientens 

Team, IPS, liason-psykiatri før sommerferien 2021. 

 

Aftalen er godkendt af: Bodil Bech Winther & Hanne Hartmann den 25. marts 2021 

Aftalen skal evalueres efter 6 måneder på fælles brobyggersygeplejerskemøde mellem somatik og 

psykiatri. 
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