
FORSIDEVARIANT 2 

EFTERUDDANNELSE 
OG  

VIDEREUDDANNELSE 
TIL  

SYGEPLEJERSKER 

CHEFKONSULENT I DSR 

BIRGITTE GRUBE 



Tekst med 

Punktopstilling 

 

PUNKTOPSTILLING 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

denne knap i topmenuen 

 

 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

denne knap i topmenuen 

INDHOLDSSIDE MED 

PUNKTOPSTILLING 

KAN VÆRE EN JUNGLE 
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Tekst med 

Punktopstilling 

 

PUNKTOPSTILLING 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

denne knap i topmenuen 

 

 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

denne knap i topmenuen 

INDHOLDSSIDE MED 

PUNKTOPSTILLING 

DER ER ALTID EN VEJ 
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Tekst med 

Punktopstilling 

 

PUNKTOPSTILLING 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

denne knap i topmenuen 

 

 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

denne knap i topmenuen 

INDHOLDSSIDE MED 

PUNKTOPSTILLING 

INDHOLD PÅ DETTE WEBINAR 

Uddannelsessystemet  

Uddannelser og typiske stillinger 

Definition: efter- og videreuddannelse 

Indblik i forskellige uddannelser 

• Specialuddannelser, diplom, master, kandidat, ph.d., kurser mv  
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Grunduddannelse 

Efteruddannelse Efteruddannelse 

Videreuddannelse 

Tid 

Efteruddannelse= ajourførende 

uddannelsesaktivitet, der sikrer, at den enkelte 

kontinuerligt er opdateret i forhold til de krav og 

forventninger, der stilles til professionsudøvelsen 

 

Videreuddannelse = længerevarende 

uddannelsesforløb, der kvalificerer til at varetage 

funktioner på et højere niveau end grunduddannelsen 



Tekst med 

Punktopstilling 

 

PUNKTOPSTILLING 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

denne knap i topmenuen 

 

 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

denne knap i topmenuen 

INDHOLDSSIDE MED 

PUNKTOPSTILLING 

SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSE 
OG STILLINGSSTRUKTUR 
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Kilde: Specialiseringer i Sygeplejen – 2009, med få modificeringer og 

tilføjelser 

Uddannelsesprofil Klinisk 

specialisering, 

udvikling og 

forskning 

Undervisning og 

forskning 

Ledelse og 

udvikling 

Administrative 

stillinger 

Forskeruddannelse 

(ph.d.) 

Forskere med klinisk 

forankring, kliniske 

lektorer og 

professorer 

Adjunkter, lektorer og 

professorer ved 

universiteter 

Øverste og mellemste 

ledelsesniveau 

Stabsfunktioner i 

ledelser 

Projektleder 

Konsulent (udvikling, 

kvalitet m.v.) 

Kandidat- og 

masteruddannelse 

Kliniske 

sygeplejespecialister, 

Udviklingssygepl., 

kliniske 

oversygeplejersker 

Adjunkter og lektorer 

ved 

professionshøjskoler 

Specialuddannelse Specialsygeplejersker 

Diplomuddannelse Specialister indenfor 

områder (sår, 

diabetes, kræft, 

palliation etc.) 

Kliniske vejledere Nederste 

ledelsesniveau 

Ditto 

Professionsbachelor Sygeplejersker med forskellige kompetencer  

inden for den generelle sygepleje 



Tekst med 

Punktopstilling 

 

PUNKTOPSTILLING 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

denne knap i topmenuen 

 

 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

denne knap i topmenuen 

INDHOLDSSIDE MED 

PUNKTOPSTILLING 

DIPLOMUDDANNELSE 

Målgruppe: 

• Voksne med en kort eller mellemlang videregående 

uddannelse (ex. pædagoger, sundhedspersonale, lærere) 

Deltagerbetaling 

Deltidsuddannelse over 2-3 år (passe arbejde samtidigt). Visse 

tages på fuld tid over et år – max 6 år 

60 ECTS 

Et væld af diplomuddannelser 

Opbygning kan variere. Men typisk sammensat af et antal 

moduler + et afgangsprojekt 
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Tekst med 

Punktopstilling 

 

PUNKTOPSTILLING 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

denne knap i topmenuen 

 

 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

denne knap i topmenuen 

INDHOLDSSIDE MED 

PUNKTOPSTILLING 

SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM 

Sundhedsfaglig 

diplomudd. 

 

Diplom i 

sundhedsfag 

 

Diploma in 

health 

Fire uddannelsesretninger 

• Professionspraksis 

• Sundhedsfremme og forebyggelse 

• Sundhedsformidling og klinisk 

praksis 

• Kultur og sundhed 

Sundhedsfaglig diplom uden retning 



1. NIVEAU:  

Overskrift Arial Bold 

 

2. NIVEAU:  

Brødtekst Arial Reg 

For at skifte fra  

Bold til Regular; klik på 

denne knap  

i topmenuen  

 

For at skifte tilbage klik på 

denne knap  

i topmenuen  

INDHOLDSSIDE      

MED TEKST 

SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM 60 ECTS 

PROFESSIONSPRAKSIS 

Sundhedsfaglig 

diplomudd. 

 

Diplom i 

sundhedsfag 

 

Diploma in 

health 

Obl. 
5 ECTS 

Obl. 
Modul 
10 ECTS 

Obl. Ret. 
10 ECTS 
 

Valgfag 
10 ECTS 

Afgangs 
Modul 
15 ECTS 

Valgfag 
10 ECTS 

Indhold 

• Viden om benyttede teorier og metoder 

• Indsigt i udviklingsbaseret og forskningsorienteret 

praksis. 

• Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (ex 

vanskeligt helende sår) 

• Kompetencer i relation til det fag, man arbejder med 

 

Målgruppe 

Ansatte i sundhedssektoren 

Udvikle kompetencer inden for eget arbejdsområde.  

 

Fx bioanalytikere, sygeplejersker, ergoterapeuter, 

fysioterapeuter og jordemødre 

 



Tekst med 

Punktopstilling 

 

PUNKTOPSTILLING 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

denne knap i topmenuen 

 

 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

denne knap i topmenuen 

INDHOLDSSIDE MED 

PUNKTOPSTILLING 

DIPLOM I LEDELSE 

Målgruppe: 

• Nuværende og 

kommende ledere i den 

offentlige og private 

sektor 

Uddannelsens retninger er: 

• Ledelse af 

velfærdsteknologi 

• Skoleledelse 

• Sundhedsledelse 

 

Indhold: 

• Uddannelsen er 

erhvervsrettet 

• Udgangspunkt i tidligere 

job- og uddannelseserfaring 

• Nye redskaber og 

perspektiver til arbejdet som 

leder 

• Organisationsledelse 

• Personlige lederskab 
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Tekst med 

Punktopstilling 

 

PUNKTOPSTILLING 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

denne knap i topmenuen 

 

 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

denne knap i topmenuen 

INDHOLDSSIDE MED 

PUNKTOPSTILLING 

 TYPISKE MASTERUDDANNELSER 

Klinisk sygepleje 

Voksenuddannelse 
Sundhedsinformatik 

Sundhedspædagogik 

Ledelse 

Master i…. 



Tekst med 

Punktopstilling 

 

PUNKTOPSTILLING 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

denne knap i topmenuen 

 

 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

denne knap i topmenuen 

INDHOLDSSIDE MED 

PUNKTOPSTILLING 

MASTERUDDANNELSER 

Adgangskrav: videregående uddannelse i forvejen  

Deltidsuddannelser over to år (enkelte over tre år) 

Udbydes af universiteter og handelshøjskoler 

Man kan arbejde samtidig med uddannelsen 

Stor variation i udbuddet af uddannelser (flere på engelsk) 

Fagområder: 

• Humanistisk, natur-, samfunds-, teknisk- og 

sundhedsvidenskabelige og tværfaglige 

Deltagerbetaling 

60-120 ECTS 
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Tekst med 

Punktopstilling 

 

PUNKTOPSTILLING 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

denne knap i topmenuen 

 

 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

denne knap i topmenuen 

INDHOLDSSIDE MED 

PUNKTOPSTILLING 

KANDIDATUDDANNELSE 

2-årig uddannelse 

Selvstændig overbygningsuddannelse til bacheloruddannelserne 

Fuldtid – mulighed for at søge SU 

Selvstændige fag der kan søges fra forskellige bacheloruddannelser 

Fagområder:  

• Humanistisk,  

• Natur- , samfunds-, sundheds-, teknisk  videnskabelige 

• Teologisk 

• 120 ECTS 
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Tekst med 

Punktopstilling 

 

PUNKTOPSTILLING 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

denne knap i topmenuen 

 

 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

denne knap i topmenuen 

INDHOLDSSIDE MED 

PUNKTOPSTILLING 

TYPISK ANVENDTE 
KANDIDATUDDANNELSER 

 

Cand.cur 

Cand.scient.san 

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/kandidat-i-sygepleje
https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelser/sundhedsvidenskabeligekandidatuddannelser/sundhedsfaglig-kandidat
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MASTER ELLER KANDIDAT?  

 

 

• Master deltidsstudie 

• Master mere forankret i klinisk 

praksis 

• Kliniske problemstillinger 

medinddrages i undervisning 

• Kompetencer knyttes typisk til 

eksisterende job 

• Master har brugerbetaling  

• (evt. arbejdsgiver betalt) 

 

• Kandidat fuldtidsstudie 

• Kandidat er mere forskningstung 

• Kandidat giver direkte adgang til 

ph.d. 

• I nogle stillinger kræves kandidat 

frem for master 

• Kandidat giver adgang til SU 

 



1. NIVEAU:  

Overskrift Arial Bold 

 

2. NIVEAU:  

Brødtekst Arial Reg 

For at skifte fra  

Bold til Regular; klik på 

denne knap  

i topmenuen  

 

For at skifte tilbage klik på 

denne knap  

i topmenuen  

INDHOLDSSIDE      

MED TEKST 

PH.D. 
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• Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under 

vejledning (ph.d.-projektet)  

• Ph.d.- kurser 

• Deltagelse i aktive forskermiljøer – evt. udlandet 

• Undervisning og div. videnformidling 

• Ph.d.-afhandling 

• 4 år 

• Uddannelse med løn (evt. fondsstøttet).-kurser 

• Deltagelse i aktive forskermiljøer – evt. udlandet 

• Undervisning og div. videnformidling 

• Ph.d.-afhandling 



Tekst med 

Punktopstilling 

 

PUNKTOPSTILLING 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

denne knap i topmenuen 

 

 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

denne knap i topmenuen 

INDHOLDSSIDE MED 

PUNKTOPSTILLING 

PH.D OG HVAD SÅ? 

Mulighed for klinisk forskning – ansat på hospital 

Forskningsenhed - forskningsleder 

Post.doc 

Adjunkt/lektor - uddannelsesinstitution 

Professor 
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6 SPECIALUDDANNELSER 

Psykiatrisk sygepleje 

Anæstesiologisk sygepleje  

Intensiv sygepleje  

Sygeplejersker i kræftsygepleje 

Sundhedsplejerske 

Specialuddannelse for sygeplejersker i infektionshygiejne 

(hygiejnesygeplejersker) 
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SPECIALUDANNELSER 

Bygger ovenpå grunduddannelse til sygeplejerske 

Gennemgået specialuddannelse giver ret til betegnelsen ”specialuddannet 

sygeplejerske” 

Specialuddannelse foregår typisk under ansættelse. De er af forskellig 

varighed 

Adgangskrav er mindst 2 års klinisk erfaring som sygeplejerske. Nogle af 

uddannelserne stiller yderligere krav 

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk   

 

http://www.sst.dk/


BLANK 

SPECIALUDDANNELSE OG 
DIPLOM 

Ikke et enten eller men et både og! 

Diplom kan målrettes den enkeltes behov for uddannelse 

• Klinisk vejleder kombineret med valgfri moduler 

• Kvalitetsudvikling kombineret med pædagogiske moduler  

• Ledelse kombineret med pædagogiske moduler  

 

Specialuddannelse er en meget praksisnær uddannelse 

– uddanner til sygepleje nær patienten 

• 3 uddannelsesperioder, med sammenhængene mål for klinik og teori 

• Svarende til 60 ECTS 

 

 

 



Tekst med 

Punktopstilling 

 

PUNKTOPSTILLING 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

denne knap i topmenuen 

 

 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

denne knap i topmenuen 

INDHOLDSSIDE MED 

PUNKTOPSTILLING 

EFTERUDDANNELSE OG KURSER  
REGIONER OG KOMMUNER 

Hvilke krav stilles der til min stilling – hvilke 

uddannelser/kurser har mine kolleger? 

Forbered din MUS – hvad ved din leder allerede 

Tal med HR’s uddannelses- og udviklingsafdeling 

Find mere på:  

• Regionens hjemmeside: Uddannelses- og udviklingsafdeling 

• Hospitaler og sygehuses hjemmesider 

• Kommuners hjemmesider (primært de store kommuner) 

• Professionshøjskolernes  hjemmesider 
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FÅ EN UDDANNELSESSAMTALE I 
DSR 

Book en karrieresamtale på 

www.dsr.dk/karriere 

3 typer samtaler:  

• - uddannelsessamtale (alm. og leder) 

• - karriereafklaring 

• - jobsøgningssamtale  

30-45 minutter intensiv 

telefonsamtale 



Tekst med 

Punktopstilling 

 

PUNKTOPSTILLING 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

denne knap i topmenuen 

 

 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

denne knap i topmenuen 

INDHOLDSSIDE MED 

PUNKTOPSTILLING 

UDDANNELSESSYSTEMTET –  
VIL DU VIDE MERE 

www.dsr.dk/karriere 

• www.ug.dk 
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http://www.dsr.dk/karriere
https://www.ug.dk/

