Borgernær forløbskoordinerende sygeplejerske
Funktionsbeskrivelse
Sygeplejerske med funktion som patientnær kvalitetskoordinator arbejder målrettet med at sikre en
personcentreret, specialiseret og koordineret indsats for multisyge patienter i komplekse livssituationer.
Det overordnede mål med funktionen er at:
 Sikre den bedst mulige patientnære sygepleje samt tværsektorielle koordinering og kvalitet i
patientforløbet
 Forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser gennem rettidig inddragelse af
patient og pårørende og løbende koordinering med relevante tværsektorielle samarbejdspartnere
 Styrke viden og kompetencer i Ældre og Sundhed gennem relationel koordinering
Sygeplejersken arbejder med:










At udføre, koordinere og lede sygepleje til multisyge patienter med høj komorbiditet og komplekse
forløb i tæt samarbejde med kolleger samt interne og eksterne samarbejdspartnere
At sikre en løbende, rettidig og individuelt tilpasset inddragelse af patienten og dennes netværk i
planlægningen af forløbet
At sikre sammenhæng i patientforløbet både på tværs af kommunale tilbud i Ældre- og
Handicapforvaltningen og på tværs af tværsektorielle samarbejdspartnere bl.a. Aalborg
Universitetshospital og Almen praksis
Dette kan bl.a. ske gennem afholdelse af udskrivningskonferencer, afholdelse af
opsøgende/opfølgende hjemmebesøg samt deltagelse i implementering af ”Patientens team”
At sikre og fastholde et systematisk og struktureret samarbejde med kolleger og
samarbejdspartnere i arbejdet med tidlig opsporing, triage og koordinering af komplekse
patientforløb
At udvikle og fastholde en struktureret, målrettet og forbedringsorienteret indsats rettet mod
særligt sårbare ældre patient med risiko for eller med mange (gen)indlæggelser. Dette kan bl.a. ske
gennem arbejde med ”praksisnære data” på (gen)indlæggelser gennem f.eks. lokalt tavleoverblik
og konkrete dagligt indsamlede data på indlæggelser og genindlæggelser, samt centrale data på
(gen)indlæggelser.
At udvikle et konstruktivt samarbejde med relevante læger i Almen Praksis med målgruppens
forløb som omdrejningspunkt, herunder tage medansvar for afholdelse af relevante opfølgende
og/eller opsøgende hjemmebesøg.
At udvikle et systematisk og målrettet samarbejde med AMA og Udskrivningsenheden med
målgruppens forløb som omdrejningspunkt

Kvalifikationer



Uddannelse som sygeplejerske
Min. 2 års erfaring som hjemmesygeplejerske

Kompetencer



Har stærke sygeplejefaglige kompetencer og interesse for de komplekse og multisyge patienter
Kan selvstændigt lede og koordinere komplekse patientforløb, herunder sætte rette initiativer i
værk i tæt samarbejde med kolleger, samarbejdspartnere og patienten samt dennes netværk
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Formår at tænke i helheder og har en holistisk tilgang til både patienter og sygeplejen
Er pædagogisk i sin tilgang til patienter og pårørende og arbejder bevidst med at involvere og
inddrage patienten og familien i planlægning og koordinering af det konkrete forløb med afsæt i
den enkeltes ressourcer
Arbejder udviklings- og forbedringsorienteret i egen praksis og i samarbejdet i det nære
sundhedsvæsen
Arbejder bevidst med en vejledende, lærende og anerkendende tilgang i samarbejdet med kolleger
og samarbejdspartnere med det formål at styrke læring og kompetenceudvikling lokalt
Er initiativrig, vedholdende og tålmodig

Vilkår og ansættelsesforhold
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