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Politik vedtaget af KB den 13. december 2010 
 

Politik for:  
Fag og fagets vilkår 

 
 
Indledning  
Denne politik har sammenhæng med Dansk Sygeplejeråds Holdningspapir vedrørende holdninger til 
sygeplejefaget.  
 
Overordnet for politikken er således, at: 

• Professionel sygepleje har afgørende betydning for patienternes og borgernes helbred, overlevelse og 
sikkerhed. Derfor er det vigtigt, at sygeplejersker yder sygepleje af høj professionel kvalitet. 

 
• Sygepleje udspiller sig i et spændingsfelt mellem på den ene side samfundets krav, forventninger og 

rammer og på den anden side de værdier, vi som sygeplejersker selv sætter for faget. 
 

• Sygeplejersker skal yde sygepleje i overensstemmelse med fagets vidensgrundlag, etiske 
værdiantagelser og det lovmæssige grundlag. 

 
 
Faget og fagets vilkår  
 
Målet med denne politik er, at:  
 

 
Sygeplejersker i Kreds Syddanmark forholder 
sig til egen fagidentitet og kan argumentere 
fagligt og sagligt, mhp at præge sygeplejen og 
professionens udvikling i en fælles retning. 
 
Styrke den enkelte sygeplejerskes fagidentitet. 
 
Kreds Syddanmark bidrager til at styrke 
sygeplejerskernes forudsætninger for, at kunne 
argumentere for egen faglighed. 
 

 
Kreds Syddanmark vil derfor arbejde med en 
række indsatsområder. Herunder: 
 
 

 
Have sygeplejerskerne i Kreds Syddanmark som 
omdrejningspunktet for politikken. 
 
Arbejde for en øget faglig bevidstgørelse af 
sygeplejerskerne, som afsæt for udviklingen af 
en solid fagidentitet. 
 
Sætte fokus på behovet for og værdien af: 

- Faglighed 
- Kompetence og efter-/videreuddannelse 
- Udvikling 
- Evidens baseret viden og forskning 

 
Have fokus på helheden og sammenhængen. 
Både indadtil i DSR, i forhold til 
sygeplejerskerne samt udadtil i forhold til 
borgere, patienter, samfund og 
beslutningstagere. 
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Kreds Syddanmark vil lægge vægt på en række 
perspektiver i indsatsen. Herunder: 
 
 
(Perspektiverne vil være styrende for Kredsens 
konkrete indsatser og handleplaner på området.) 
 
 
 
 
 

 
At sygeplejersker i Kreds Syddanmark er 
bevidste om betydningen af egen og fælles 
fagidentitet.  
 
At sygeplejersker i Kreds Syddanmark kan 
sætte ord på, hvad der kendetegner 
sygeplejerskers faglighed.  
 
 
Derfor vil Kredsen have fokus på: 
 
At, inspirere sygeplejersker i Kreds 
Syddanmark til at sætte fokus på faget, 
fagidentitet og professionsudviklingen. 
 
At inviterer sygeplejersker i Kredsen til debat 
om faget, sygeplejerskernes fagidentitet og 
professionens udvikling. Herunder sætte fokus 
på, hvilke kompetencer sygeplejerskerne i 
Syddanmark har, samt behovet for 
kompetenceudvikling og efter- 
videreuddannelse, mhp at sygeplejersker fortsat 
kan løse de fremtidige sundhedsopgaver på 
kvalificeret vis. 
 
At, arbejde for en bredere etablering og 
udvikling af forskning, med afsæt i den kliniske 
praksis i både primær og sekundær sygepleje. 
 
 

 


