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Vedtaget i KB den 17.6.2013 
 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark udmøntning af Dansk 

Sygeplejeråds principper for efter- og videreuddannelse til 

sygeplejersker. 
 

 

Dansk Sygeplejeråd har i 2012 vedtaget et sæt principper for efter- og videreuddannelse, der 

fungerer som pejlemærke for alle sygeplejersker. 

Alle sygeplejersker har brug for efteruddannelse, og mange har brug for 

videreuddannelse. Uddannelserne skal føre til tydelige karriereveje og skal kunne matche 

såvel brede som specielle kompetencer.  

Sundhedsvæsenet udvikler sig med høj specialisering, accelererede forløb med korte 

indlæggelser og mere komplekse plejeforløb i det nære sundhedsvæsen. Dette gør det 

meget relevant for sygeplejersker at fokusere på efter- og videreuddannelse, som kan 

styrke kompetencerne endnu mere og skabe muligheder for nye jobfunktioner.  

    

De kompetencer, som bliver efterspurgt i dag med evidensbaseret behandling kræver 

både teoretisk indsigt og viden om kernefagligheden. Og når grunduddannelsen til 

sygeplejerske er på bachelorniveau, så er det afgørende, at videreuddannelser bliver 

hævet til masterniveau, så indholdet bliver stærkt og kan styrke implementering af ny 

viden og forskningsresultater i klinisk praksis. 

 

Der er således behov for uddannelse på mange niveauer og med forskelligt fokus, 

herunder både supplerende efteruddannelse/kurser og videreuddannelse på højt niveau, 

hvilket skal kobles med, at sygeplejersker har forskellige ønsker til og ambitioner om efter- 

og videreuddannelse og herunder specialuddannelser.  

 

 

Formålet med at formulere klare principper for efter- og videreuddannelser for 

sygeplejersker er at:  

for de rette kompetencer på kerneområder, set i lyset af sundhedsvæsenets udfordringer  

 

- og videreuddannelse på baggrund af 

målet med kompetenceudvikling  

- og videreuddannelse, så det giver dokumenterede resultater 

i patientbehandlingen 



2 

 

 

DSR mener, at følgende principper skal indgå i fremtidens krav til efter- og 

videreudannelse af sygeplejersker:  

1. Uddannelserne skal være gennemsigtige og overførbare  

2. Uddannelserne skal ruste sygeplejen til fremtiden og danne grundlag for tværfagligt 

samarbejde  

3. Uddannelserne skal kunne matche såvel brede som specielle kompetencer  

4. Uddannelserne skal sikre tæt samspil, både mellem klinik og uddannelsesinsitution, og 

mellem teori og praksis  

5. Alle sygeplejersker har brug for efteruddannelse – mange får brug for en 

videreuddannelse  

6. Uddannelserne skal være fleksible og systematiserede og føre til tydelige karriereveje  

7. Uddannelserne skal gå nye veje i uddannelsesopbygningen 

 

Læs Dansk Sygeplejeråds principper for efter- og videreuddannelse her: 

 

http://www.dsr.dk/Artikler/Sider/Fag/Uddannelse/DSRs-principper-for-efter-

%E2%80%93-og-videreuddannelse.aspx 

 

Sygeplejersker skal agere i et stadig mere specialiseret og standardiseret  

sundhedsvæsen og samtidig bibeholde fagets kernefaglighed som fx omfatter  

omsorg, etisk kompetence, det faglige skøn, individuel pleje og dannelse.  

Det forudsætter rammer for arbejdets udførelse og planlagte forløb for uddannelse, så 

uddannelse uanset niveau ikke bygger på tilfældigheder men bl.a. gennemførte 

Medarbejder Udviklingssamtaler, der løbende ajourføres, så både sygeplejersken og 

dennes leder har aftalt fremadrettet behov for udvikling bl.a. via uddannelse. 

 

Strategisk arbejde med efter- og videreuddannelse fra ledelsen er en forudsætning for at 

der er tydelige mål og rammer, så de ansatte sygeplejersker kender udviklingsmuligheden 

i ens ansættelsesområde. 

 

Veluddannede sygeplejersker er en forudsætning for, at patienter og borgere kan få 

sygepleje af høj kvalitet. Det er også en forudsætning for at sundhedsvæsenet fremadrettet 

kan agere omkostningseffektivt på et kvalitativt højt niveau. 

Sundhedsvæsenet er under hastig forandring, og sygeplejen skal udvikles kontinuerligt, 

for at patienterne og borgerne kan få optimal sygepleje.  
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Derfor skal vi som sygeplejersker have gode muligheder for at udvikle os gennem relevant 

efter-, special- og videreuddannelse.  

 

Dette skal bl.a. sikres ved at alle sygeplejersker er sikret en årlig medarbejderudviklings-

samtale. Samt ved at MED-udvalget med afsæt i arbejdspladsens mål og behov for 

kompetenceudvikling skal drøfte de overordnede mål for kompetenceudviklingsindsatsen 

på arbejdspladsen. (jf. aftale om kompetenceudvikling).

 

I Kreds Syddanmark bruges de overordnede principper for efter- og videreuddannelse 

som pejlemærke. 

 

Kredsbestyrelsen har derudover besluttet principper for rammerne for efter- og 

videreuddannelse i de situationer, hvor efter- og videreuddannelsen foregår som led i et 

ansættelsesforhold. 

 

De grundlæggende rammer for efter - og videreuddannelse anbefales til at være: 

 

Alle sygeplejersker har en plan for efter - og/eller videreuddannelse 

 

Udgifter til uddannelse afholdes af arbejdsgiver 

 

Efter - og videreuddannelse sidestilles med ens almindelige arbejde 

 

Deltidsansatte tilbydes højere ansættelsesbrøk under uddannelse 

 

Arbejdstilrettelæggelsen skal tage hensyn til efter- og videreuddannelse, så 

man under uddannelsen overholder arbejdstidsaftalerne for ens 

ansættelsesområde 

 

Transport herunder kørsel i egen bil betales af arbejdsgiver. Kørsel efter 

statens takst 

 

Der er aftalt sammenhæng mellem uddannelsesniveauer, 

stillingskategorier og aflønning/løntillæg inden uddannelsen påbegyndes 

 

 

 

 

 

 

 


