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Sygeplejefagligt ansvar 

KB har i flere sammenhænge drøftet og taget stilling til faget og fagets vilkår. 

Herunder vedtaget en politik omkring faget og fagets vilkår, som bygger på, 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. 

 Styrke den enkelte sygeplejerskes fagidentitet. 

 Kreds Syddanmark bidrager til at styrke sygeplejerskernes forudsætninger 

for, at kunne argumentere for egen faglighed. 

God sygeplejefaglig ledelse har stor betydning for udviklingen af de sygeplejefaglige 

kompetencer og af sygeplejen. Herunder også stor betydning for styrkelsen af den 

enkelte sygeplejerskes fagidentitet og af det sygeplejefaglige ansvar. 

Derfor er det også vigtigt at fastholde den sygeplejefaglige ledelse på alle niveauer. 

KB vil arbejde for, at DSR’s holdninger til sygeplejefaglig ledelse styrkes og gøres 

tydelige.  

Herunder vil KB arbejde på følgende indsatsområder: 

 At der er sygeplejefaglig ledelse på alle niveauer, således at der er grundlag 

for en sygeplejefaglig vurdering af;  

o At rammerne for arbejdets udførelse og tilrettelæggelse gør det muligt 

at udføre faglig forsvarlig sygepleje. 

o Udviklingen i sundhedsvæsnet og hvilken betydning den har i forhold 

til de sygeplejefaglige kompetencer der vil være behov for at udvikle 

eller styrke  

o At der er en sygeplejefaglig ledelsesstruktur som understøtter, at den 

sygeplejefagligt ansvarlige har det personaleansvar der er en 

forudsætning for, at man kan gennemføre MUS-samtaler, tage stilling 

til efter- og videreuddannelse mv. 

 

 At der sikres en fagligt funderet prioritering af sygeplejerskernes og 

sygeplejens udvikling. 

 At der er en sygeplejefaglig ledelsesstruktur som understøtter, at der ikke 

uddelegeres et sygeplejefagligt ansvar til den enkelte sygeplejerske, som bør 

ligge hos en sygeplejefaglig leder. 

 At sygeplejerskerne har let adgang til den sygeplejefaglige ledelse – at denne 

ikke er placeret på et niveau i organisationen, som er svært tilgængeligt for 

medarbejderne. 

KB vil arbejde med temaet og indsatsområderne: 

 I forhold til kredsens medlemmer og TR/FTR 

 I forhold til HB og Lederforeningen 
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 I forhold til kongressen, hvor KB har en forventning om at temaet bliver et af 

omdrejningspunkterne under overskriften ”Faglig forsvarlighed”. 

KB ser desuden et behov for at der sættes fokus på, hvilket ansvar den enkelte 

sygeplejerske har i forhold til at være opdateret indenfor eget fagområde. Dette mhp 

at det bliver lettere for den enkelte at adskille det personlige faglige ansvar fra 

arbejdspladsens ansvar. 

 

 

Beslutning: 

 KB beslutter, at KB vil arbejde for, at DSR’s holdninger til sundheds - 

sygeplejefaglig ledelse styrkes og gøres tydelige. Herunder tilslutter sig de 

konkrete indsatsområder. 

 KB tilslutter sig, at der arbejdes med temaet og indsatsområderne i forhold til: 

o Kredsens medlemmer og TR/FTR 

o HB og Lederforeningen 

o Kongressen - hvor KB har en forventning om at temaet bliver et af 

omdrejningspunkterne under overskriften ”Faglig forsvarlighed”. 

 KB hermed gør Sygeplejefagligt ansvar til et indsatsområde i relation til 

”Fremtidens Sundhedsvæsen”. 


