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Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmarks holdning til 

kompetenceudvikling for sygeplejersker 
 

 

Alle sygeplejersker har i løbet af deres arbejdsliv brug for efteruddannelse, og mange har 

brug for videreuddannelse. Uddannelserne skal føre til tydelige karriereveje, lønudvikling 

og skal kunne matche såvel brede som specielle kompetencer.  

Holdningerne fra Kreds Syddanmark kan bruges til lokalt at indgå i dialogen med 

ledelsen om fastsættelse af den lokale uddannelsespolitik samt lokale vilkår for 

gennemførelse af efter- og videreuddannelse. 
 

Kredsbestyrelsen anbefaler,  

 

  At alle sygeplejersker får mulighed for løbende at ajourføre og udvikle egne 

kompetencer ud over ens egen forpligtigelse i at vedligeholde sin autorisation 

 

  At der er særlige tilbud til nyuddannede og nyansatte sygeplejersker bl.a. i form af 

introduktionsforløb og mentorordninger 

 

  At sikre forudsigelige og gennemskuelige rammer for vilkårene ved deltagelse i 

efter- og videreuddannelse. Samt at der er indgået aftaler om disse inden deltagelse 

 

 

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

sygeplejersker overordnet fra Dansk Sygeplejeråd er at:  

• Skabe stærke tilbud, der dels løfter kompetenceniveauet og dels imødekommer behovet 

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

• Skabe evidensbaseret sygepleje til gavn for patienter og borgere  

• Skabe overblik og systematik, så man vælger efter- og videreuddannelse på baggrund af 

målet med kompetenceudvikling  

• Udnytte ressourcer til efter- og videreuddannelse, så det giver dokumenterede resultater 

i patientbehandlingen 

Læs Dansk Sygeplejeråds principper for efter- og videreuddannelse 

 

 

Medarbejder udviklingssamtalen – MUS er vigtig: 

http://www.dsr.dk/Artikler/Sider/Fag/Uddannelse/DSRs-principper-for-efter-%E2%80%93-og-videreuddannelse.aspx
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Rammer for arbejdets udførelse og planlagte forløb for uddannelse, uanset niveau må ikke 

bygge 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 og økonomisk prioritering af efter- og videreuddannelse fra 

ledelsen er en forudsætning for, at der er tydelige mål og rammer, så de ansatte 

sygeplejersker kender udviklingsmuligheden i deres ansættelsesområde. 

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

samtale med en sygeplejefaglig leder. 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). 

 
 

 

Kredsbestyrelsen har 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. 
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Dansk Sygeplejeråd understøtter og arbejder for sygeplejerskers muligheder for efter- og 

videreuddannelse på en række områder.  

Det spænder fra udvikling og gennemførelse af uddannelsestilbud i samarbejde med fx 

professionshøjskolerne til initiativer på den lokale arbejdsplads via bl.a. de lokale TR. 

Derudover arbejder Dansk Sygeplejeråd for at kompetenceudvikling udvikler 

sygeplejerskers løn på en gennemskuelig og forudsigelig måde. 

 

Den enkelte sygeplejerske gives flere individuelle muligheder for vejledning bl.a. via 

DSR´s karriereunivers  

 

 

 

 

 

 

http://www.dsr.dk/Situationer/Sider/Karriereuniverset.aspx

